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Setmanari d’informació local

La plantilla de la UE Castellar -amb membres de la junta directiva i de l’equip tècnic- en una imatge per a la història celebrant l’ascens a Primera Catalana, dissabte al Pepín Valls. || Q.pascual 

A Primera Catalana!
futbol | P 12-13
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política

“Voleu que Catalunya sigui un estat 
independent en forma de repúbli-
ca?”. Aquesta serà la pregunta del 
referèndum independentista que 
previsiblement se celebrarà el pro-
per 1 d’octubre. Així ho va anunci-
ar divendres passat el president de 
la Generalitat, Carles Puigdemont, 
acompanyat pel vicepresident, Oriol 
Junqueras, i la resta dels consellers i 
els diputats de Junts pel Sí i la CUP. 
L’Actual ha volgut copsar l’opinió de 
les seccions locals dels partits vers el 
nou escenari polític que es dibuixa.

bea garcia, portaveu pdecat

“És un fet positiu i necessari. És al 
que ens vam comprometre en el ter-
mini d’un any i mig: a posar data i 
pregunta. A partir d’aquí depenem 
de nosaltres mateixos. Ara hem de 
deixar de banda els partits polítics i 
fer campanya pel sí”. 

Referèndum a la vista 

Imatge de l’acte reivindicatiu de Montjuïc, diumenge passat. || aNc casTEllaR

oriol martori, president erc 
“Estem molt contents perquè simple-
ment el que es pretén és donar veu a la 
ciutadania perquè pugui expressar lliu-
rement si vol apostar per una República 
Catalana o si vol continuar amb l’estat 
actual. Ha estat un procés complicat, 
llarg i feixuc. A l’altre costat, al govern 
Espanyol, hem tingut sempre una ne-
gativa i fins i tot amenaces”.

josep rosales, responsable ciutadans 
“No deixa de ser un 9-N repetit. Està 
fora de la legalitat. Ciutadans espe-
ra que se’n adonin d’una vegada per 
totes que no es pot repetir un 9-N, i 
que sense donar-hi més voltes es con-
voquin unes eleccions”.

carles garcía, responsable 
castellar en comú

“Ens hauria agradat que en lloc d’un 
anunci fos una programació oficial. 
Lògicament, estem a favor del re-
ferèndum. Trobem bé la data, com 
abans millor. És una pregunta clara 
i concisa en la formulació. Donarem 
el nostre suport a aquest procés i 
esperem que la participació sigui la 
més àmplia possible. Això, no va de 
partits, va de drets i de ciutadans”.

jordi uyà, portaveu decidim castellar

“Estem absolutament a favor del dret 

 Rocío Gómez 

lorem com a preocupant. Nosaltres 
estem d’acord amb el dret a decidir, 
però entenem que la gent ha de votar 
sempre que sigui en el marc d’una vo-
tació legal i acordada”.

antonio carpio, president pp 
“Des del PP sabem que això són de-
claracions d’intencions, focs artifici-
als. Només són anuncis. Allò que re-
alment ens preocupa són les persones 
que són independentistes perquè els 
estan donant falses esperances. Tot-
hom sap que aquest referèndum no 
es durà a terme. Mentre el govern go-

a decidir, del referèndum i de posar les 
urnes. Desitgem que hi hagi el màxim 
de participació, tant del sí com del no, 
que sigui massiva, perquè el faci vincu-
lant. Que als ulls internacionals sigui 
el més vinculant possible. Tant de bo 
no sigui un segon 9-N”.

pepe leiva, primer secretari som 
de castellar - psc 
“Han fet exclussivament un anun-
ci d’una data i d’una pregunta però 
no han explicat com ho faran, ni amb 
quin cens. No han donat cap tipus de 
detall de com serà la votació. Ho va-

L’ANC de Castellar  
en l’Acte  a Montjuïc 

Membres de l’ANC de Castellar van 
participar diumenge passat a l’acte 
organització a Montjuïc “en suport 
a la democràcia i al referèndum”, 
expliquen en un comunicat. Els 
castellarencs es van traslladar fins 
a Montjuïc en un autocar amb 54 
persones i d’altres castellarencs van  
ser derivats a un altre autocar de l’ANC 
de Sabadell perquèno hi havia places. 
La gent ho ha seguit des de dalt. 
Segons l’ANC de Castellar, el discurs a 
favor del referèndum, llegit per un Pep 
Guardiola, va ser molt emocionant. 
També apunten que, l’única resposta a 
la situació que viu Catalunya és votar.

+ REFERÈNDUM

verni a Espanya, aquest referèndum 
no es farà. El que s’ha de fer és convo-
car unes eleccions perquè en aquests 
moments a la Generalitat hi ha una si-
tuació de desgovern.”

trini pérez, coordinadora anc 
“Era una pregunta i una data molt 
esperades, i nosaltres estem molt 
contents perquè ara, a partir d’aquí, 
sí que s’obre el camí directe al refe-
rèndum. L’única cosa que estem es-
perant és que es sumin els comuns 
perquè en un moment o en un altre 
s’hauran de decidir”.  

l’Actual copsa l’opinió 
del partits polítics 
locals vers l’anunci del 
referèndum sobiranista
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el tema de la setmanamedi ambient

Coincidint amb unes jornades de molt 
altes temperatures, aquesta setmana co-
mença la campanya de prevenció d’incen-
dis. Enguany, tant l’Agrupació de Defen-
sa Forestal de Castellar del Vallès com els 
Bombers Voluntaris de la nostra vila dis-
posaran de millors equips per desenvo-
lupar les seves tasques i serveis a la ciu-
tadania. I és que, ambdues entitats han 
estrenat aquesta setmana vehicles nous.

D’una banda, l’Ajuntament del Caste-
llar del Vallès ha lliurat un vehicle d’emer-
gències per a protecció civil a l’Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF) del municipi. 
Es tracta d’un camió 4x4 de petites di-
mensions, model Ford Transit, equipat 
per atendre emergències com nevades, 
incendis, inundacions, ventades i altres  
situacions de risc eventuals en el municipi, 
així com tasques de prevenció d’incendis. 

Aquesta inversió, que ha tingut un 
cost de 50.000 euros, “va ser la propos-

ta guanyadora en el procés de pressu-
postos participatius que es va dur a 
terme l’any 2016 i estem molt contents 
de presentar-ho i més en aquesta època 
de l’any, just la setmana que comença 
la temporada de prevenció d’incendis 
i per tant això significa que hi haurà un 
reforç important a la nostra vila en re-
lació a la prevenció”, va afirmar l’alcal-
de, Ignasi Giménez.

El vehicle, de titularitat municipal, 
es pot conduir amb carnet B1, cosa que 
permet ampliar la capacitat d’acció, ja 
que no fa falta carnet de camió. Comp-
ta amb un equip de primera interven-
ció d’incendis amb dipòsit, motobomba, 
mànega per aspirar, llança, enganxall i 
cabrestant, a més d’una caixa posterior 
equipada amb bagul per a eines. També 
està previst instal·lar-hi properament una 
pala llevaneus. “És un gran avenç per a 
nosaltres perquè portàvem uns vehi-
cles molt vells. Ens servirà per llevar 
neu, també podrem portar un saler i 
com el dipòsit d’aigua és més gran po-
drem fer millor les primeres interven-

Preparats contra els incendis

A l’esquerra, membres de l’ADF i de l’equip de govern recullen el camió a MotorSport. A la dreta, part dels bombers, amb la nova furgoneta 4x4 al Parc de Bombers.|| c. domENE

l’ADf i els bombers Voluntaris han estrenat aquesta setmana dos vehicles equipats per a les seves tasques

 Cristina Domene

cions en incendis”, explica el president 
de l’ADF, Jordi Casamada.

D’altra banda, l’associació de Bom-
bers Voluntaris de Castellar del Vallès ha 
adquirit per 8.500 euros, amb el finança-
ment de l’Ajuntament de la vila una fur-
goneta 4x4 de segona mà, model Nissan 
Pathfinder. El cap de Bombers de la vila, 
Cisco Altarriba va detallar que el vehicle 
“ens servirà d’assistència en les inter-
vencions, va molt bé per quan no es pot 
accedir amb un de gran. A Castellar fem 
molts rescats de muntanya, de ciclistes, 
i ens serà molt útil en aquest sentit”.

Es tracta d’un vehicle lleuger, que 
ha estat equipat per la Direcció General 
de Prevenció i Extinció d’Incendis de la 
Generalitat, i que servirà per al transport 
de bombers en l’assistència i relleus en 
serveis, rescats de muntanya o de ciclis-
tes i la realització de gestions diverses, 
entre d’altres. “Serà molt útil per arri-
bar més aviat a qualsevol de les inter-
vencions que se’ls cridi, és un reforç 
important a la bona feina que estan 
fent”, va assegurar l’alcalde.   

Comença la campanya 
de prevenció d’incendis

Comencem una temporada molt seca 
amb temperatures molt altes. “Els 
pronòstics és que juny i juliol seran secs 
i que a l’agost, sembla, que serà més 
humit del que ho és habitualment. En 
aquests moments els boscos no estan 
gaire secs, perquè no fa gaire que va 
ploure, però si continuen aquestes 
temperatures, en 15 dies, el combustible 
estarà totalment disponible”, explica 
Cisco Altarriba. A falta de confirmar 
oficialment, està previst, que el parc 
de Bombers estigui obert tot del 15 de 
juny al 15 de setembre. “La campanya 
d’incendis sempre la veiem complicada”, 
diu Jordi Casamada. Tenim molta massa 
forestal al nostre voltant i qualsevol 
cosa que passi és un perill  molt gran”.

ALTES TEMPERATURES15 DE JUNY 
comença la 
campanya 
de prevenció 
d’incendis  

QUATRE 
Els Bombers 
disposen de 
dos vehicles 
pesats amb 
bomba d’aigua 
i dos lleugers 
d’assistència 

50.000 euros 
El vehicle dels adF 
va ser la proposta 
guanyadora en el 
procés participatiu 
de 2016 
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Justament avui, 16 de juny, Ignasi 
Giménez compleix 10 anys a l’alcaldia 
de Castellar del Vallès. L’ACTUAL 
repassa en aquesta entrevista la 
seva trajectòria però també les pro-
blemàtiques actuals i els projectes 
en marxa i de futur per a la vila

ENTREVISTA

IGNASI GIMÉNEZ 
Alcalde de Castellar

Ignasi Giménez, a l’entrevista dilluns passat a Ràdio Castellar. || c.domENE

“Volem actualitzar l’Espai Tolrà”

· Recorda els seus primers dies a 
l’alcaldia ara fa 10 anys?
Els recordo amb molta il·lusió, il·lusió 
que es manté, però també una mica 
atemorit per la responsabilitat. 

· Els darrers dos mandats ha acon-
seguit majoria absoluta. Això 
marca la seva relació amb els 
grups de l’oposició?
Les relacions passen per alts i bai-
xos, però al final en tots aquells temes 
que sumin per Castellar la disposició 
tant de govern com d’oposició sem-
pre és positiva. No tinc la percepció 
que hi hagi hagut debats especial-
ment agres, sobretot si ho compa-
rem amb d’altres municipis.  

· Què destacaria de la feina feta 
en aquests 10 anys?
Hi ha molta feina feta i se’m fa difícil 
destacar alguna actuació per sobre 
de les altres. Sobretot, a nivell perso-
nal he pogut viure molt intensament  
el meu poble. He tingut l’oportunitat 
de conèixer moltíssima gent i això em 
quedarà per sempre.

· Això, a peu de carrer. Però també 
és molt actiu a les xarxes socials.
És un format que demana molta im-
mediatesa i quan no es respon amb 
aquesta immediatesa llavors la gent 
es neguiteja. Tot s’ha de situar en la 
seva justa mesura: no sempre pots 
estar connectat, ni contestar tot, 
però, en algun moment, més tard o 
més d’hora, et permet poder tenir in-
puts sobre el que està passant al mu-
nicipi i acabes responent.

· D’aquí dos anys tornen a haver 
eleccions municipals. Pensa 
optar a un quart mandat?
Haig de fer un procés de reflexió per-
sonal i també col·lectiu. Falta moltís-
sim. Si encara no sabem què passarà 
fins l’1 d’octubre sobre la data i la pre-
gunta del referèndum, imagineu d’aquí 
dos anys. Ves a saber on serem. 

· Com valora la seva activitat com 
a president del Consell Comarcal? 
Ha estat una experiència molt enriqui-
dora i des d’un punt de vista de muni-
cipi està bé perquè ens ha permès des 
de Castellar poder participar de mane-

 A.P./C.D.

AJUNTAMENT | bAlAnç 

ra molt més activa en debats que hi ha 
plantejats en el sí de la comarca i tenir 
més coneixement i més influència. 

· Aquest divendres s’inaugura la 
remodelació de la plaça Catalu-
nya, que tindrà una zona de jocs 
d’aigua que ha aixecat la polè-
mica entre els grups de l’oposi-
ció, que consideren que no s’ha 
respectat el catàleg de patrimo-
ni a l’hora de fer el tractament 
de l’obra al voltant de l’escultu-
ra de la balena.
Entenc que una de les tasques de l’opo-
sició és buscar temes per tal d’erosionar 
l’equip de govern. Però precisament en 
aquesta qüestió em sembla que la re-
modelació de la plaça Catalunya serà 
un èxit. Des d’un punt de vista ciutadà, 
no tinc dubte que acabem donant un 
ús social en un espai públic que és cèn-
tric i que malauradament no reunia les 
mínimes condicions. El projecte fa de la 
necessitat virtut per convertir precisa-
ment la plaça Catalunya en un espai de 
convivència. Tinc ganes que es pugui in-
augurar aquest divendres i que es posi 
en funcionament i que la gent pugui jut-
jar per ella mateixa. Sobre si és legal o no 
és legal, no tinc cap mena de dubte: hi ha 
informes jurídics del mateix ajuntament 
que reafirmen l’actuació que s’ha fet i a 
mi em sembla que tothom podrà jutjar 
quan puguin veure l’espai remodelat.

· Aquests dies han començat les 
obres de L’Illa del Centre. Què es 
pretén amb aquest projecte?
El que pretenem és que la màxima que 
de tant en tant s’escolta pel poble, que 
som una vila dormitori, no sigui una 
veritat. S’ha d’activar comercialment 
el nostre municipi i això s’aconsegueix 
definint un centre comercial a la nos-
tra vila que malauradament després 
de les obres de la plaça Major no es va 
poder delimitar. Ara, gràcies a aques-
ta actuació, ho podrem fer. Aquesta 
és una proposta que no és nova, bona 

part dels municipis catalans tenen 
un espai definit de passeig, en el qual 
tenen prioritat els vianants i que fa-
cilita la implantació de noves activi-
tats comercials en el seu centre urbà. 
No tinc cap mena de dubte que aquí 
funcionarà, que serà un èxit i que en 
podrem gaudir tots els castellarencs.
 

tilla de la policia local que tinguem, 
amb els 42 quilòmetres quadrats que 
té el terme municipal és impossible 
estar sempre a tot arreu. Ens hem 
de dotar d’altres tipus de recursos 
per facilitar aquesta seguretat ciu-
tadana que, evidentment, és un dret 
inalienable que tenen tots els ciuta-
dans de la vila.

· En 10 anys pocs canvis s’han vis-
cut a nivell d’infraestructures a 
Castellar. El tren que semblava 
que arribaria s’ha allunyat i con-
tinuem sense connectar amb cap 
via ràpida. Hi ha avenços reals en 
aquesta qüestió?
Hi ha petites passes. Segurament no 
són apreciades pels ciutadans però 
sí són necessàries si volem tenir pro-
jectes consensuats, assumits total-
ment per part del territori i que si-
guin capaços de desencallar situ-
acions com per exemple la que viu 
diàriament el nostre municipi. Con-
tinuem estan ofegats per unes comu-
nicacions que no donen resposta a 
les necessitats reals tan d’activitats 
industrials i econòmiques com dels 
ciutadans que es desplacen cada dia. 
Anem amb molts anys de retard i són 
passes que clarament no ens satis-
fan. Ara, la prioritat és poder fina-
litzar l’enllaç amb la Ronda Oest de 
Sabadell i que això ens permeti no 
haver de passar per mig de Saba-
dell (per l’Eix Macià i la Gran Via). 
De fet, també aquesta hauria de ser 
la gran aposta de Sabadell, que tenen 
les comunicacions col·lapsades per-
què, entre d’altres raons, hi circulen 
els castellarencs. De totes maneres, 
ara hi haurà una novetat important: 
la posada en marxa de l’intercanvia-
dor de Ferrocarrils de la Generalitat 
i Renfe a plaça Espanya. I també hi 
haurà novetats en el transport públic: 
estem negociant amb la Generalitat 
augmentar el número d’expedicions 
d’autobús que tenim amb Sabadell. 

· Aquests dies, coincideixen 
els processos participatius per 
preparar un Pla Estratègic per a 
Castellar. Com s’imagina la vila 
d’aquí 10 anys?
Hem de ser capaços de tenir una 
qualitat dels serveis públics que ens 
permeti gaudir d’aquesta qualitat 
que tenim al municipi. Però si hagués 
de dir algun dels projectes que s’abor-
daran durant els propers anys, no tinc 
cap mena de dubte: destaco un que es 
començarà al final de la legislatura, que 
és  l’Espai Tolrà. L’Espai Tolrà és un 
dels grans centres d’equipaments que 
tenim a Castellar i hem de ser capaços 
de poder-lo actualitzar i donar encara 
un ús molt més intensiu per part dels 
ciutadans i les entitats i abordarem una 
inversió importantíssima per poder 
dignificar un espai que també és molt 
cèntric a la nostra vila. Això a curt ter-
mini. A mitjà i llarg termini, jo crec que 
Castellar s’ha de reconciliar amb el riu 
Ripoll. Castellar ha viscut d’esquena al 
riu Ripoll i crec que hem de ser capaços 
de redescobrir aquest espai que tenim 
a tocar de la nostra vila i que configura 
part de la nostra història més recent. 
Poder recuperar aquest espai per a ús 
ciutadà és un dels reptes més apassio-
nants per al futur de la nostra vila.  

· Com valora la data i pregunta 
del referèndum que promou el 
govern català?
Quan es va anunciar estava en unes 
jornades molt interessants parlant de 
beques menjador. Segons els indica-
dors, estem sortint d’aquesta situació 
de crisi, però estem sortint més pobres, 
més desiguals i més precaris. Cada any 
augmenta novament en aquest país 
les demandes de beques menjador. 
Dit això, potser aquest és el problema 
que tenim: quan parlem del país, pen-
sem en la Catalunya del futur i poc en 

“Quan parlem del país,

pensem en la Catalunya del

futur i poc en la Catalunya

del present”

“L’Illa del Centre vol 

activar comercialment

el nostre municipi i això

s’aconsegueix definint 

un espai central”

· Parlant de temes de territori, 
veïns d’urbanitzacions com El 
Balcó o Can Font-Can n’Avella-
nada han denunciat problemes de 
convivència a causa de les ocupa-
cions il·legals d’habitatges.
Des dels Ajuntaments pocs recur-
sos tenim per fer front a aquesta si-
tuació, a no ser que hi hagi un canvi 
legislatiu que en aquests moments 
no es veu que es pugui produir. Els 
ajuntaments tenim poques compe-
tències en aquesta qüestió. Dit això, 
hem d’estar al costat dels veïns. Hem 
de ser capaços de donar una major 
seguretat ciutadana especialment 
en aquestes dues urbanitzacions. De 
fet, la setmana passada van tenir reu-
nió amb els veïns de Can Font. Una de 
les apostes que fem és la instal·lació 
de càmeres de videovigilància. Crec 
que això avança en bon sentit, ja hem 
tingut reunions amb empreses per tal 
de poder iniciar aquest procés i en 
els propers mesos hi haurà novetats 
importants. Castellar del Vallès és un 
nucli urbà però hem de sumar que hi 
ha set urbanitzacions. Per més plan-

la Catalunya del present. Hi ha moltes 
situacions que s’han d’atendre amb la 
immediatesa de l’ara i aquí, hi ha gent 
que ho està passant molt malament i, a 
vegades, ens oblidem d’aquesta gent. 
Jo valoro que haurem d’estar atents i 
poca cosa puc dir més. Hi haurà molts 
problemes per poder convocar el refe-
rèndum, no dic per mi, ho dic pel propi 
president Puigdemont. I haurem de 
veure què és el que govern de la Gene-
ralitat ens acaba demanant als ajun-
taments perquè, de moment, encara 
no s’ha signat ni cap llei, ni decret, ni 
s’ha donat cap ordre, ni sabem encara 
com pensen convertir en una realitat 
aquest referèndum. De moment, no 
sabem la lletra petita d’aquest acord. 
Estem a l’expectativa.   
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actualitat

Els veïns de Can Font i Ca n’Avellaneda 
van aturar diumenge passat l’ocupació 
il·legal d’un habitatge de la urbanitza-
ció. Els fets van passar cap a les 15.30 
hores quan un veí va alertar a la resta 
mitjançant un grup de Whatsapp que 
tenen en comú. Una trentena de perso-
nes van aplegar-se davant de l’habitat-
ge i van avisar als Mossos d’Esquadra. 
“Gràcies als Mossos i a la força veï-
nal vam aconseguir que marxessin”, 
ha relatat al magazín ‘Dotze’ de Ràdio 
Castellar la presidenta de l’Associació 
de veïns de Can Font i Ca n’Avellaneda, 
Roser Gabarró. Actualment, explica 
Gabarró, hi ha sis ocupacions il·legals 
a la urbanització i que els veïns s’han 
organitzat per tal de fer front a aques-
ta situació que, segons la portaveu ve-
ïnal, genera inseguretat. “Vam estu-
diar la manera de comunicar-nos 
els uns amb els altres el més ràpid 
possible per fer pinya”, detalla. Per 
aquesta raó “vam crear un grup de 
Whatsapp amb 100 persones i ara 
és molt difícil que se’ns passi algu-
na cosa”, descriu Gabarró.

Els veïns aturen una ocupació

Veïns concentrats davant de l’habitatge que es volia ocupar. || cEdida

Els fets van passar diumenge i van requerir la intervenció de la policia

Des de l’Associació demanen 
“més seguretat per part de l’Ajun-
tament i que no hàgim de ser els ma-
teixos veïns els que estiguem ron-
dant”, conclou la presidenta.

Des de l’Ajuntament informen 
que dijous passat l’equip de govern es 
va reunir amb membres de l’associació 
de veïns de Can Font-Ca n’Avellaneda 
per tractar aquesta problemàtica. En 
aquest sentit, també valora instal·lar 

 Redacció

URBANITZACIoNS | CAn font- CA n’AVEllAnEDA

càmeres de videovigilància en aquesta 
urbanització, possibilitat que ja s’està 
tramitant al Balcó.

D’altra banda, l’Ajuntament 
també avança que es tallarà el sub-
ministrament d’aigua de tots els habi-
tatges ocupats il·legalment que tenen 
escomeses instal·lades pels ‘ocupes’ 
de manera irregular. Serveis Socials 
atendrà les famílies que demanin tor-
nar a tenir aigua. 

Uns 550 estudiants de 5è i 6è de primària de Castellar del Vallès i Sant 
Llorenç Savall van participar la setmana passada a les jornades espor-
tives, una proposta que se celebra per sisè curs consecutiu i que està or-
ganitzada pel grup de treball d’especialistes d’educació física del Servei 
Educatiu del Vallès Occidental VIII i pel Consell d’Infants. Les pistes 
municipals d’atletisme van ser l’escenari d’aquesta iniciativa que té per 
objectiu que els alumnes dels diferents centres gaudeixin d’una estona 
de convivència, cooperació i esport. Els nois i noies es van distribuir en 
equips integrats per alumnes de totes les escoles participants per fer les 
proves programades, de 10 minuts de durada i que no tenen caire compe-
titiu: pedra, paper, tisores; matar; polis i lladres; limbo; bandera; “pitxi”; 
relleus d’aigua; futbol cranc; tres en ratlla relleus; galls, gallines i gui-
neus; rugbi mataconills; i “balón” torre. Tots dos dies, les jornades han 
finalitzat amb una ruixada col·lectiva i, a més, un repartiment de fruita 
gentilesa de Fruites Mari. La tria de les proves que es van realitzar es va 
fer a partir de les propostes rebudes de tots els alumnes.  || REdacció

Més de 550 estudiants 
conviuen en l’esport

Uns nens jugant al tres en ratlla. || sERvEis EducaTius vallès viii

ESPoRT | ConsEll D’infAnts i sERVEis EDuCAtius
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Molta participació als 
tallers del Pla Estratègic

Presentació del primer taller del Pla Estratègic. || aj. casTEllaR

PARTICIPACIó | CAstEllAR 20/20

Una quarantena de persones van as-
sistir dilluns passat a la primera reu-
nió de la comissió ciutadana que parti-
ciparà en l’elaboració del Pla Especial 
del riu Ripoll, un instrument urbanís-
tic que té per objectiu obrir Castellar 
al riu i que forma part del desplega-
ment del Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM).

La trobada va comptar amb 
l’assistència de representants d’ins-
titucions, entitats, escoles, empreses 
i zones d’horta, i d’altres ciutadans ex-
perts en la matèria que participaran 

Una seixantena de persones han participat, durant dos dijous seguits, 
a la Sala OpenSurf d’El Mirador de dos dels tallers deliberatius “Com 
veiem Castellar?” del Pla Estratègic Castellar 20/20, que es duran a 
terme durant aquest mes de juny i que són oberts a la participació de 
tota la ciutadania. 

Durant les dues primeres sessions s’han tractat els àmbits econò-
mic i social del municipi i va comptar amb l’assistència de representants 
de l’àmbit empresarial i comercial, així com de professionals de l’Ajun-
tament i de diversos ciutadans que van assistir a títol individual. La ses-
sió es va organitzar mitjançant la creació aleatòria de grups reduïts de 
discussió que van poder assenyalar els punts forts i febles del municipi 
sobre diversos temes. “S’han complert els objectius que preteníem, que 
era donar una base qualitativa a totes les dades que s’han anat treba-
llant els últims mesos, perquè el que ens interessa és saber quina imat-
ge tenen del municipi els veïns i veïnes”, va declarar Joan Creus, regidor 
comissionat del Projecte Castellar 20/20 ho explica.

A aquests tallers el seguiran, el dia 29, el relatiu a l’àmbit de territori, 
que també començarà a les 18.30 hores a la Sala OpenSurf d’El Mirador.

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

Es crea la comissió ciutadana 
que elaborarà el pla del Ripoll
una quarentena de persones assisteix a la primera trobada 

El regidor de Planificació, Pepe González, enmig de la comissió ciutadana. ||cEdida

en la definició del model de gestió del 
Ripoll, a més de representants polí-
tics, tècnics municipals i de l’equip 
extern de redacció del pla.

El Pla Especial del Riu Ripoll 
abastarà un àmbit de 193,83 hectà-
rees i s’estructurarà a partir de tres 
grans línies estratègiques: els valors 
ambientals, els usos socials i el po-
tencial productiu. Durant la sessió 
es van detallar quins són els encla-
vaments (elements físics de caràc-
ter puntual), les traces (elements de 
caràcter lineal com el mateix riu, els 
torrents i la xarxa de rec) i les àrees 
específiques del riu (àmbits d’agri-
cultura de regadiu, de secà, prats i 

  Redacció matollars, boscos...). 
Quant a aquest darrer element 

cal destacar que un 36% de l’àmbit del 
riu correspon a la seva xarxa hídrica, 
un 19% a l’agricultura de regadiu, un 
16% a l’agricultura de secà, un 12% a 
hàbitats d’interès comunitari, un 7% 
a pendents, un 6% a matollars i prats 
i un 4% a boscos. A més es va explicar 
que s’està duent a terme un treball de 
camp per actualitzar el cens de l’hor-
ta realitzat fa 20 anys, que permetrà 
identificar la propietat de les finques, 
i tenir-ne informació dels usos, activi-
tats, tipus de cultiu, gestió de l’aigua 
i dels residus, construccions, entre 
d’altres. Segons va explicar el regi-
dor de Planificació, Pepe González, 
“el document d’avanç del Pla Es-
pecial estarà a punt aquest mes de 
setembre, de manera que durant 
tot l’any següent es faran les tra-
mitacions oportunes per tal que el 
Pla Especial pugui aprovar-se de 
forma definitiva a finals del 2018”. 
El regidor va afegir que la comissió té 
per objectiu “vehicular les propos-
tes de la ciutadania en la definició 
d’aquest pla que ens ha de perme-
tre regenerar el riu i els seus tor-
rents, així com tot l’entorn fluvial”.

Durant la sessió ja es van recollir 
diferents aportacions dels assistents 
vinculades especialment a les línies 
estratègiques del Pla. L’Ajuntament 
també possibilitarà la recollida d’apor-
tacions a través de la web municipal. 

PARTICIPACIó | PlA EsPECiAl

més informació: 
www.castellarvalles.cat/escolademusica 

CURS 2017-2018
Preinscripció 

oberta

“La música 
em fa volar”
Adrià, 11 anys
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LIL·LUSTRACIÓ
Del 03 al 14/07, 
de dl. a dv. 
d’11 a 12.30 h
Durada total: 15 h

STOP MOTION
Del 03 al 14/07, 
de dl. a dv. 
de 9.30 a 11 h
Durada total: 15 h

Cursos d’estiu 2017
Gratuïts!
Inscripcions obertes

Més informació: 
SAC (El Mirador)
Dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h; 
de dt. a dj. de 8.30 a 19 h
www.elmiradorcastellar.cat  
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El proper dijous 22 de juny, les cui-
neres del programa gastronòmic 
Quins fogons, Clara Simó i Marina 
Antúnez, de L’Actual i Ràdio Cas-
tellar, oferiran un taller de coques 
de Sant Joan a la llibreria  La Cen-
traleta, situada al carrer Major, 29.

L’activitat i taller consistirà 
en l’elaboració de dues coques, en 
cru; d’una banda, una coca amb 
massa de brioix i fruites, i de l’al-
tra, una coca amb pasta de full i 
llardons. 

La idea és que cadascú ela-
bori dues coques i se les empor-
ti a casa per coure-les al forn i 
tenir-les a punt per l’endemà, Re-
vetlla de Sant Joan. La proposta 
gastronòmica  té un preu de 40 
euros i inclou el taller i les dues 
coques. És necessari portar una 
safata per anar al forn de mida 
mitjana.

Les inscripcions finalitzen 
dimarts, 20 de juny. Cal adreçar-se 
personalment a la llibreria per 
efectuar la inscripció correspo-
nent o bé trucar per telèfon al 
938546705 Les places són limita-
des a 10 persones.   ||  REdacció

Coques amb 
Quins fogons

LA CENTRALETA | tAllER

El 87,5% de joves castellarencs de 17 
anys continuen estudiant després 
de l’Educació Secundària Obligatò-
ria (ESO). Aquesta dada, extreta de 
l’informe “Desigualtat i pobresa al 
Vallès Occidental” és superior a la 
que es dona al conjunt de la comarca 
(83,4%) i també a Catalunya (81,5%).
Aquest document, elaborat pel Con-
sell Comarcal del Vallès Occidental,  
recull l’abandó escolar prematur 
com un dels indicadors que perme-
ten aprofundir en l’anàlisi de la de-
sigualtat i la pobresa de la comarca, 
més enllà de les dades sobre renda, 
mercat de treball i habitatge. 

En aquest sentit, l’abandona-
ment escolar prematur és un indica-
dor europeu que defineix el percen-
tatge de joves que no tenen títol de 
l’ESO o que després de finalitzar-la 
no estudien Batxillerat o Formació 

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 2017 han tingut lloc aques-
ta setmana. De Castellar del Vallès s’han presentat 76 alumnes, 43 de 
l’Institut Castellar, que van fer els exàmens a la Facultat de Ciències i 
Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona i 33 de l’Institut 
Puig de la Creu, que van realitzar les proves a la Facultat de Ciències 
de la Comunicació, també de la UAB.

Durant els darrers mesos s’havia especulat molt sobre el canvi de 
model d’aquests exàmens –el Govern del PP volia convertir les proves 
en una revàlida on els alumnes es jugaven el títol de batxillerat- però 
finalment, gràcies en part a la pressió dels estudiants, les universitats 
i les comunitats autònomes, els canvis han estat mínims. 

Un d’ells, però, ha estat en la prova d’assignatura de modalitat. Si 
fins ara es podia escollir entre 21 matèries diferents, enguany ha estat 
la mateixa assignatura per a tots, sempre tenint en compte la modali-
tat de batxillerat. Així, els que han fet el batxillerat cientificotecnolò-
gic van fer obligatòriament la prova de Matemàtiques; els del batxille-
rat social, la de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials; els del 
batxillerat humanístic, la de Llatí i els de l’artístic, la d’Història de l’Art 
o Fonaments de les Arts. A més, dins de la fase general, s’han exami-
nat, com sempre, de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua 
Estrangera i una quarta, a triar, entre Història i Història de la Filoso-
fia. Tot i això, en la fase específica -la que permet apujar la nota final 
fins als 14 punts- sí que han pogut escollir entre 21 assignatures opta-
tives que hi ha a batxillerat.  I a Catalunya, concretament, s’ha afegit 
una altra. Respecte a les correccions de l’examen de català, s’accepta-
rà tant l’ortografia anterior com la posterior al canvi de normativa de 
l’Institut d’Estudis Catalans.  || c. domENE

El 87,5% de joves de 17 
anys continuen estudiant

Els alumnes de Castellar 
ja han fet la selectivitat

la taxa 
d’abandonament 
escolar prematur a 
la vila és la 6a més 
baixa de la comarca

Enguany, s’han presentat 43 alumnes de 
l’institut Castellar i 33 del Puig de la Creu

Professional. Aquest fet significa per 
als joves la reducció del ventall de 
possibilitats a l’hora de trobar feina 
i aspirar a una ocupació digna amb 
un salari suficient.

Castellar és el 6è municipi dels 
23 de la comarca amb el percentatge 
més alt de joves de 17 anys que con-
tinuen estudiant. Segons assenyala 
l’estudi, els joves de famílies en situ-
ació de pobresa o vulnerabilitat so-
cial tenen taxes més altes d’abandó 
escolar prematur. Aquest és un dels 
indicadors d’àmbit demogràfic del 
conjunt d’indicadors territorials de 
pobresa i exclusió social de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDES-
CAT) i del Departament de Benes-
tar Social. Les dades presentades 
corresponen a l’any 2015.

L’estudi “Desigualtat i pobresa 
al Vallès Occidental” respon als objec-
tius, d’una banda, d’aportar informa-
ció i coneixement a nivell municipal 
de la  situació del context actual de la 
pobresa i de les mesures principals en 
curs de les administracions públiques 
per a fer-li front i, d’altra banda, d’ac-
tivar mecanismes permanents de se-
guiment i evolució de la pobresa local 
i de l’esforç i impacte de les polítiques 
públiques.  || REdacció

FoRMACIó | niVEll D‘EstuDis EDUCACIó | PRoVEs D’ACCés A lA uniVERsitAt
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Espai d’Entitats Castellarenques

+ INFo: tel. 638 17 70 50 (tardes), colo-
niesiesplaixiribec@gmail.com i www.
castellarvalles.cat/casalsestiu2017

ExPoSICIó TAPISSoS 
NUATS A Mà 

AVAN

“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 

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 

FESTA DE SANT JoAN 

AV de Can Carner

Els dies 23, 24 i 25 de juny 
can carner celebra la Festa 
de sant joan. les activitats 
començaran divendres 23 
amb una revetlla popular amb 
l’orquestra platinum. dissabte 
24 hi haurà bany d’escuma, 
vermut popular, festival Holi, 
concurs de combinats i ball amb 
dj R. c. i diumenge 25, petanca, 
xocolatada, concursos infantils, 
exhibició de castellers i country, 
concert amb el Grup d’acord can 
carner, sopar popular i havaneres 
amb Terral Havaneras.

+ INFo: www.castellarvalles.cat+ INFo: www.castellarvalles.cat 

CAL, Castellar Decideix,
Deejays del Revés i Castellers

Dia: divendres 23 de juny
Lloc: pl. d’El mirador

20 h: Flama del Canigó. Recepció 
Flama, parlaments, ballada de 
Gitanes, Gegants i castellers.
21 h: Sopar popular. pa amb 
tomàquet, botifarra, beguda, 
coca i cava: 5 €.
22 h: Foguera de Sant Joan.
23 h: Revetlla’t 2017. música i 
festa amb els deejays del Revés.

FoCS DE SANT JoAN FLAMA 
DEL CANIGó 

Colònies i Esplai xiribec

colònies i Esplai Xiribec manté 
obertes les inscripcions per a les 
colònies i campaments d’aquest 
estiu (campament: del 19 al 28 de 
juliol; colònies, del 27 de juny al 16 
de juliol, en setmanes per grups 
d’edats).

us hi podeu inscriure als locals 
de l’entitat (pg. Tolrà, 18, els dc., 
dv. i ds., de 18 a 19 h). També s’ha 
previst una reunió informativa per 
a pares i mares, dc. 21 de juny, a 
les 22 h al pg. Tolrà, 18).

INSCRIPCIoNS CoLòNIES I 
CAMPAMENTS 

territori

La plataforma Castellar pel Patrimoni 
posa de manifest el seu “rebuig” a la re-
modelació de la plaça Catalunya, espai 
que s’inaugurarà aquest divendres. 

Així, en una roda de premsa que 
va tenir lloc dimarts passat, l’entitat 
va recordar que la plaça i elements 
que la configuren formen part del 
Catàleg de Béns a Protegir de Cas-
tellar i va assegurar que el consis-

Porten a Patrimoni de la Generalitat 
l’actuació a la plaça Catalunya

Membres de Castellar pel Patrimoni i els col·lectius que els donen suport, dimarts passat.  || REdacció

Castellar pel Patrimoni mostra el seu desacord amb la remodelació

tori ha dut a terme una intervenció 
“sense tenir en compte el seu valor 
patrimonial”. En aquest sentit,  des 
de Castellar pel Patrimoni van afe-
gir que la remodelació “vulnera el 
bé artístic” i que a més en l’execu-
ció de les obres “apareixen canvis 
substancials que no es contempla-
ven en el projecte inicial”.  Segons 
la plataforma, es tracta d’un volum 

URBANISME | PAtRimoni Catalunya vulnera el dret de tots els 
ciutadans de la vila a gaudir d’un bé 
patrimonial que queda malmès”, van 
apuntar. “Abans teníem una imat-
ge que reconeixíem tots i ara ens 
ho hem carregat per una cosa que 
es podria haver posat a qualsevol 
altre lloc”, va afegir l’arquitecte del 
projecte original, Pere Roca.

La plataforma va anunciar que 
presentaran  tres documents a la Ge-
neralitat, adreçats al director gene-
ral d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni, Josep Boya, per transme-
tre les seves reivindicacions. Segons 
l’entitat, els escrits els signen Caste-
llar pel Patrimoni, alguns membres de 
la Comissió de Patrimoni de l’Ajunta-
ment, l’escultor de la balena, Joan Co-
derch, i l’arquitecte responsable del 
projecte, Pere Roca. 

D’altra banda, els partits de l’opo-
sició PDeCAT, Decidim Castellar i ERC 
i els col·lectius Cal Gorina i l’Assemblea 
Llibertària, juntament amb alguns 
veïns de la plaça, també han participat 
a la roda de premsa per fer públic el 
seu suport a l’entitat.  De fet, els partits 
de l’oposició van acusar l’equip de go-
vern d’haver actuat amb “poca trans-
parència” i “sobre la marxa”, i de no 
haver posat en marxa un procés par-
ticipatiu per consultar els ciutadans 
sobre la remodelació de la plaça Cata-
lunya. PDeCAT va anunciar també que 
“demanarà explicacions” a l’Ajunta-
ment sobre la instal·lació d’un quiosc a 
l’espai, fet que podria suposar “compe-
tència deslleial” per als comerciants 
de la zona, i per part d’ERC “demana-
ran dades sobre el cost del manteni-
ment” de la nova plaça.   || REdacció

“triangular d’obra per uns lavabos 
públics o d’un dau de formigó per 
ubicar-hi un joc d’aigua”.  

Des de l’entitat van reiterar 
que la intervenció executada “no 
respecta les característiques es-
pecífiques” de l’escultura de la ba-
lena de l’artista Joan Coderch. “És 
per això que volem denunciar que 
la reforma duta a terme a la plaça 

PP |ViA PÚbliCA

El president del PP de Castellar 
Antonio Carpio exigeix explica-
cions a l’Ajuntament sobre el nou 
quiosc a l’espai de jocs d’aigua de 
la Plaça Catalunya que l’Ajunta-
ment té previst inaugurar avui 
divendres. Carpio ha criticat “la 
manca de transparència en el 
procés per concedir un permís 
de via pública per autoritzar 
un servei de bar sense haver-lo 
tret a licitació ni haver infor-
mat  la resta d’establiments i 
comerciants de la zona”. En 
aquest sentit, el líder popular 
al municipi s’ha mostrat dis-
conforme en la manera en què 
s’ha procedit. 

“Ens hem assabentat de 
la posada en marxa d’aquest 
‘xiringuito’ per la web munici-
pal i tenim molts dubtes sobre 
un procés que sembla irregu-
lar, ja que va contra la lliure 
concurrència que obliguen les 
contractacions públiques”. Per 
aquest motiu, ha traslladat una 
queixa formal al consistori i ha 
demanat còpia de l’expedient i 
de la normativa que s’ha aplicat 
per donar el permís temporal. 
També ha traslladat la seva dis-
conformitat al president dels co-
merciants de Castellar.   || c. d. 

Queixa sobre el 
‘xiringuito’ de 
la plaça Catalunya
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EQUIPAMENT | lEs tREs moREREs

Dissabte, taller amb arròs a la ludoteca

La Ludoteca Municipal Municipal Les Tres Moreres ha previst una taller 
per a infants de 0 a 3 anys, dissabte 17 de juny, a les 11.30 hores. En aques-
ta ocasió, els més petits podran manipular i treballar amb arròs, perquè 
l’activitat porta per nom “Piscina d’arròs de colors”. Aquest arròs s’ha fet 
a partir del mateix arròs, barrejat amb alcohol evaportat i colorant comes-
tible. Els infants que vulguin participar d’aquest taller, que és gratuït, han 
de venir acompanyats d’un adult. L’activitat de la ludoteca es realitza amb 
la col·laboració de la biblioteca Antoni Tort.   || REdacció 

El vespre d’aquest divendres l’Assemblea Llibertària de Castellar ha pre-
sentat un conte que reivindica la recuperació de l’espai públic. Concreta-
ment, segons informen des de l’Assemblea, el relat de ficció parteix d’una 
reivindicació del Consell d’Infants de la vila que va demanar a l’Ajunta-
ment que instal·lés una porteria a la plaça Major. Una porteria que, segons 
l’associació, va trigar en arribar més temps del que infants haurien desit-
jat. “Creiem en la recuperació de l’espai públic i creiem que la plaça Major 
és un gran exemple d’allò que s’ha perdut. Abans era un lloc de relació i ara 
és una esplanada plena de ciment on les zones de joc i de comunicació han 
quedat molt reduïdes”, expliquen des de l’Assemblea Llibertària de Caste-
llar. El conte ha estat publicat per Negres Tempestes en el Recull de Con-
tes Antiautoritaris de l’Assemblea de Barcelona.  || REdacció

ASSEMBLEA LLIBERTàRIA | llibRE

Conte per a la recuperació de l’espai públic

BREUS

L’Ajuntament de Polinyà va acollir di-
jous passat la 5a Trobada de la Taula 
de Diàleg dels Ajuntaments de l’àrea 
d’influència de la Corporació Sanità-
ria Parc Taulí, entre els quals hi ha 
Castellar del Vallès. Durant la tro-
bada es va acordar tornar a dema-
nar una reunió abans del 15 de juliol 
amb el Conseller de Salut del Govern 
de la Generalitat, Antoni Comín, per 
expressar “la urgència de dotar de 
pressupost i personal tant l’Atenció 
Primària de les poblacions com el 
Servei d’Urgències del Parc Taulí”.

Per una altra banda, la Taula 
ha acordat demanar a la Corporació 
Sanitària Parc Taulí la creació d’un 
Consell de Participació que inclogui, 
a més dels representants que la Cor-
poració consideri adients, els Ajunta-

Dijous passat, la Biblioteca Muni-
cipal Antoni Tort es va organitzar 
una tertúlia sobre la creació lite-
rària amb l’escriptor sabadallenc 
Roc Casagran en motiu de la fina-
lització dels cursos de català i de 
l’edició de primavera del Volunta-
riat per la llengua que organitza el 
Servei Local de Català de Castellar 
del Vallès. L’acte va comptar amb la 
col·laboració de la Institució de les 
Lletres Catalanes i la Biblioteca An-
toni Tort, que fins al 15 de juliol ex-
posarà un recull de les obres publi-

Els Ajuntaments exigeixen una reunió 
urgent amb el conseller Toni Comín

Casagran, amb els voluntaris per la llengua

PARC TAULí | sAlut

ENTITATS | noRmAlitzACió linGüístiCA

Per part de Castellar hi va assistir el regidor Joan Creus. || cEdida

Casagran a la biblioteca. || cEdida

ments de l’àrea d’influència del CS 
Parc Taulí i altres agents socials. Fi-
nalment, tots els municipis represen-
tats també han acordat demanar les 
dades d’activitat i recursos dels Cen-

tres d’Atenció Primària del territori 
per tal de fer una valoració conjunta 
de com han afectat, en aquestes po-
blacions, les retallades en Salut Pú-
blica dels darrers anys.  || REdacció

cades de l’autor.
Casagran va fer un repàs de 

la seva manera de treballar a l’ho-
ra d’escriure, tant novel·les com po-
emes, va parlar sobre els seus inicis 
com a escriptor i de com va anar evo-
lucionant a partir dels errors que co-
metia. També va explicar el seus mè-
todes de treball i com es mou per la 
sempre complexa tasca d’escriure. 
A més d’aquesta part teòrica, Casa-
gran va recitar alguns dels seus poe-
mes, que el públic assistent va rebre 
amb entusiasme.  || REdacció
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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

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
· Ajustador/a mecànic/a maquinària
· Aprenent/a de fusteria
· Aprenent/a de lampista
· Auxiliar de geriatria/ gerocultura
· Cambrer/a
· Comercial
· Conductor/a de camió – repartidor/a
· Coordinador/a de producció
· Esteticista
· Operaris/es – manipuladors/es
· Mosso/a de magatzem
· Netejadors/es de vidres
· Perruquer/a
· Responsable departament laboral assessoria
· Secretari/ària comercial
· Socorrista
· Soldador/a
· Torner/a – mecànic/a ajustador
· Veterinari/ària

Setmana del 8 al 14 de juny
Es necessita:

continua a la pàgina 11

El cercle de col·leccionistes de Cas-
tellar del Vallès, vol donar les gràci-
es a dos veïns de la nostra vila, per 
haver donat desinteressament al 
cercle de col·leccionistes el nostre 
poble, una sèrie d’objectes de col-
lecció, perquè es quedin com a fons 
en l’entitat i puguin ser exposats en 
les nostres exposicions.
Totes aquestes donacions passen 
automàticament al fons de col-
leccions de l’entitat, amb els noms 
dels donants. Noms que s’esposa-
ran juntament amb aquestes col-
leccions quan aquestes s’exposin.
Aquests veïns són d’una banda la fa-
mília de Josep Colom i d’altra banda 
la Sra. Emilia Sole Mañosa.
Està entitat els està molt agraïda 
per la seva generositat, i tots els 
que formem part del cercle de col-
leccionistes castellarencs els donem 
també les gràcies. 

Nota d’agraïment

 Miquel Canals 

(Cercle de Col·leccionistes)

 PDeCAT Castellar

  Decidim Castellar

ha posat en marxa l’ela-
boració d’un nou pla 
estratègic a Castellar. 
El primer, aprovat du-
rant l’últim govern de 

Convergència, va comptar amb cert 
consens del diferents actors polítics i 
socials. Després de més de deu anys, 
moltes de les propostes òbviament 
han quedat obsoletes, unes perquè es 
varen assolir i d’altres perquè la dinà-
mica sociopolítica a la ciutat les ha su-
perat.Avui però, tenim en marxa un 
nou pla, un nou full de ruta per decidir.
La pregunta és, decidir “qui”? Els 
grups polítics? Els agents econòmics? 
Els agents socials? La ciutadania, en 

orprèn que a només dues 
setmanes per començar 
l’estiu, han pujat i molt les 
temperatures. Un fet que 
curiosament coincideix 

amb un notable creixement del ni-
vell d’hipocresia de certs regidors del 

S’

S

El Pla Estratègic: 
estratègia d’estratègies

Puja la temperatura, 
puja la hipocresia

general? Fora desitjable, per poder 
tenir un pla estratègic creatiu i efec-
tiu, que es donés respostes adequades 
i il·lusionants pel futur de Castellar 
i els castellarencs. Malauradament, 
basant-nos en com s’ha gestionat fins 
ara,creiem que això difícilment serà 
així, principalment per dos motius.
En primer lloc, per la manca de vo-
luntat política d’aquest equip de go-
vern en buscar consensos i complici-
tats. L’oportunitat de crear un espai 
per il·lusionar la ciutadania i els di-
ferents actors de la ciutat s’està ti-
rant per la borda. L’actual equip de 
govern és més partidari de realitzar 
pseudoprocessos participatius, mol-
tes vegades per cobrir l’expedient, 
no tant per donar sentit i cercar els 
consensos del màxim nombre d’im-
plicats en els diferents afers. La ma-
joria absoluta de l’equip de govern al 
consistori, tampoc ajuda.

En segon lloc,no es  farà així perquè 
tenim una ciutat mancada de lide-
ratge real en el qual la ciutadania ens 
sentim identificats amb el nostre al-
calde. Per això caldria ser valents i 
capaços de consensuar, cercant les 
complicitats de tots i cal necessària-
ment, l’existència d’un lideratge molt 
potent de qui exerceix l’alcaldia.  Per 
exemple, fa més d’una setmana que 
els ciutadans vam rebre una invitació 
a participar en les comissions del pla 
estratègic que ara s’està elaborant, 
invitació que no la fa l’alcalde sinó el 
tinent d’alcalde.Aquest simple fet, 
que contrasta amb el porta-a-porta 
que l’Alcalde sovint practica quan 
es tracta de fer campanya, demos-
tra unaclara manca de lideratge per 
part seva quan el lideratge més im-
porta. Malgrat tot,desitgem el millor 
pla estratègic possible per a Castellar, 
així com el màxim lideratge de l’alcal-

Il·lustríssim Sr. 
Ara fa uns quants anys, vaig ésser 
rebut com a nouvingut al vostre 
poble. Ara mateix, amb 56 anys ben 
complerts, havent esgotat tots el re-
cursos econòmics que l’Administra-
ció disposa per a mi com a ciutadà, 
em trobo en situació de desempara.
Segons l’Administració, no soc ob-
jecte de dret per cobrar el RAI si no 
treballo al menys 6 mesos més, tan-
cant-me l’aixeta de les ajudes i reso-
lent el meu cas amb un “ho sento, la 
llei no t’empara”.
Havent  exposat la meva situació al 
departament de Serveis Socials, la 
breu resposta va ser que gestiona-
va prou bé les meves emocions  da-
vant l’actual crisi que patim.
El 14 de juny compliré 3 anys en si-
tuació d’atur, durant els quals he in-
tentat amollar-me al tarannà propi 
d’un poble, realitzant cursos d’ocu-
pació i gestió professional, trobades 
socials, etc. integrant-me en favor de 
la meva inclusió com a ciutadà, tot 
i sense deixar de banda les meves 
ocupacions familiars i els meus in-
teressos particulars.
Porto gairebé tota la vida destil·lant 

Carta oberta al 
Sr. Alcalde

 Martí Siscart Rodríguez imaginació, estirant el sou per acon-
seguir uns mínims estalvis, estirant 
el menjar perquè arribi més lluny 
del meu entorn, gestionant la meva 
salut física i emocional per a tenir 
cura dels meus.
Ara sense recursos econòmics, haig 
de seguir lluitant i continuar fent 
el que he fet sempre:
Amb un somriure ple d’escalf i com-
prensió, continuar pagant l’hipote-
ca “maleïda” , ajudar als pares en 
la seva vellesa, mantenir la salut 
emocional de la família, educar en 
valors a uns fills en plena eferves-
cència adolescent, en edat de can-
vis i autoafirmació, i recórrer als 
meus estalvis per estirar-los nova-
ment reinventant-me i valorant-me  
molt més. 
Trobo que no és just que les aju-
des i comprensió rebudes provin-
guin només d’amics, familiars, i en 
el meu cas, de persones en situa-
ció semblant o inclús pitjor que la 
meva. No sé quant podré aguantar 
aquesta situació inversemblant, ge-
nerada per l’engranatge d’un siste-
ma que a tots ens contamina, però, 
de ben cert sé que això influirà ne-
gativament amb l’entorn que m’en-
volta i amb les meves relacions vin-
culades a aquest poble.
No demano diners ni tant sols de-
mano comprensió només demano 
que les institucions, i en particular 

L’Orquestra de Cambra de l’Empordà a l’Aula
Jordi Purtí i l’Orquestra de Cambra de l’Empordà van representar el seu espec-
tacle (des)CONCERTO dimarts passat com a cloenda del curs 2016-2017 de 
l’Aula d’Extensió Universitària per a Gent Gran de Castellar, el novè de la seva 
història.  D’octubre a juny, l’entitat va organitzar 10 sortides culturals entre les 
quals hi ha les visites a l’Auditori, a veure algunes obres de teatre o el viatge a 
les Valls d’Àneu amb la visita a les esglésies romàniques de la vall. També s’han 
fet tres monogràfics com el curs de fotografia a càrrec del professor de la UOC, 
Antoni Marín, un altre de com es fa una pel·lícula amb la fotògrafa Elisabeth Gi-
ravent i un altre sobre la regió nord d’Itàlia aprofitant que l’entitat va muntar 
un viatge cap aquella zona.  En l’apartat de conferències s’han programat 28 
conferències amb la presència de personalitats com els historiadors Borja de 
Riquer i Joan B.Culla, els escriptors Vicenç Villatoro, Antoni Dalmases i Isabel 
Clara-Simó i el director i cap del programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer, 
Manuel Esteller. ||TEXT: j.Rius || FoTo: R.GómEz

FoTo DE LA SETMANA

dia en aquest procés, i que el resultat 
final fos realment engrescador, cre-
atiu, participat i consensuat. En de-
finitiva, que el pla estratègic de Cas-
tellar fos el que el seu nom indica: de 
Castellar, de tot Castellar, com el pri-
mer o (si és possible) millor.

govern del nostre ajuntament. Fa tot 
just set dies llegíem un article d’opinió 
del regidor de govern obert i joventut. 
Opinió? Doncs no! Vam llegir un ar-
ticle d’agraïment i auto complaença 
personal per la seva gran tasca com 
a responsable en polítiques de joven-
tut. Hipocresia en estat pur. Com pot 
estar content un polític de l’èxit de les 
propostes de la seva àrea si ni tan sols 
han participat d’elles un centenar de 
joves, quan a Castellar tenim un cens 
de més de dos mil joves? Si plantem 
un camp de patates sencer, no haurí-
em de posar-nos contents per reco-
llir-ne només quatre, oi? Hauríem de 
voler tota la collita! Doncs en aquest 
poble es veu que no és així. On és el 
límit de la feina ben feta? Qui marca 
les accions d’aquest govern? Fa molts 
anys que vivim en una mena de neolí-

les que depenen del municipi, s’im-
pliquin moralment i s’adonin que cal 
ésser més receptius i vetllin més per 
un món més just.
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opinió

                                            
enorca sempre 
m’ha regalat agra-
dables sorpreses i 
ha estat durant la 
meva recent esta-

da primaveral  que n’he viscut una 
que, crec que fa de bon explicar.
La passada tardor, IB3 TV va entre-
vistar la Lana Johnson, escriptora 
nord-americana nascuda a Califòr-
nia. L’entrevista estava centrada en 
el seu llibre “A Yankee in Menorca”. 
En el llibre, narra amb subtils tocs 
d’humor les seves anecdòtiques vi-
vències i peripècies en aquella illa 
que l’acull des de fa més de 15 anys, 
i que la Lana de forma molt explíci-
ta li manifesta el seu enamorament, 
així com a la seva gent.
Atret pel tema i com a fidel seguidor 
del món Menorquí, em vaig disposar 
a buscar aquest llibre i vaig aconse-
guir-lo precisament a Ciutadella de 
Menorca, després de dos fracassats 
intents en llibreries properes .Un 
cop “devorat” –perquè me’l vaig lle-
gir amb la golafreria que es mereix–, 
vaig sentir l’impuls de voler conèi-
xer la seva autora i demanar-li que 
me’l signés. Però el correu electrònic 
de contacte indicat en el llibre ja no 
era vigent i vaig quedar desarmat.
Recordava que, en el primer capí-
tol del llibre parlava d’una farmàcia 

  Menorca màgica. || joaN muNdET

Una ianqui ‘salada’

M PLAÇA MAJoR

MIQUEL RAMoS
Pintor

 Núria Raspall*

 Aleix Canalís*

l Ple del mes de maig 
vam presentar una 
moció en la que dema-
nàvem que s’organitzés 
una fira, abans de l’ini-

ci del curs escolar, és a dir, al setembre 
d’enguany, en la que totes les entitats 
del poble poguessin donar a conèixer 
quines seran les activitats extraesco-
lars que oferiran durant el curs. I és que 
creiem que aquestes activitats tenen un 
gran valor educatiu, social i comunita-
ri, són una eina bàsica que afavoreix la 
inclusió social i posen de relleu valors 

A
Fira d’activitats 
extraescolars

A Primera!

tant importants com el companyeris-
me, la solidaritat o el respecte. 

D’altra banda, entenem que per la 
ciutadania, seria interessant poder loca-
litzar, amb suficient antelació i d’una sola 
vegada, quin serà el ventall d’activitats que 
s’ofertaran de cara al nou curs i, no podem 
oblidar que, a Castellar, tenim la immen-
sa sort de poder comptar amb una gran 
varietat d’entitats que promouen els va-
lors que ressaltàvem, que ens represen-
ten i ens promocionen com a poble i a les 
que pensem que cal valorar i reconèixer. 

Per tant, aquesta moció va enfoca-
da, per una banda, a posar en valor les 
entitats del poble, ajudant-les per tal que 
o bé es puguin donar a conèixer o bé es 
puguin consolidar i, per una altra, a ser 
un recurs pràctic per les famílies, que 
sabran que en un sol dia, poden trobar 
agrupada tota la oferta d’activitats ex-
traescolars pel curs que s’inicia. 

Coneixem exemples propers, de 
que aquestes fires o mostres funcio-
nen molt bé en d’altres municipis com 
Llinars del Vallès, Prats de Lluçanès o 
Sant Celoni, sabem que fan caliu i que 
són un punt de trobada per la ciutada-
nia, fet que serveix per fomentar les 
relacions personals i socials entre tots 
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tic pel que fa a polítiques de joventut. 
El mateix govern (PSC-SOMdeCas-
tellar) va ser el responsable de tancar 
d’un dia per l’altre el Casal de joves si-
tuat a l’Espai Tolrà, un equipament 
imprescindible a qualsevol municipi. 
Per què? Ara com ara des de la nos-
tra formació seguim esperant respos-
ta a un fet tan greu. No consentirem 
gaire més temps aquesta falta d’acció 
del govern ni aquesta deixadesa total 
sobre aquest sector de la població. 
Els joves necessiten espais i veu a les 
seves propostes, però el més impor-
tant, recursos econòmics per dur-les 
a terme. Però què ens trobem? Què 
volem canviar si arribem al govern? 
Pretenem augmentar la partida de 
joventut des del primer dia. No con-
cebem que actualment una empre-
sa externa gaudeixi de més del 80% 
d’aquest pressupost. Aleshores cal 
buscar responsables. Fem la reflexió 
i comencem a dir prou. Aquesta ma-
nera de fer política, política invisible, 
política de mentides i de medalles de 
xocolata no la volem. Prou d’aquesta 
hipocresia! Estem parlant de millorar 

de la població, Es Migjorn, -pobla-
ció on ella vivia-. Allà em vaig pre-
sentar i allà em van adreçar cap als 
seus pares –pràcticament veïns de 
la farmàcia–, perquè ells, al seu torn, 
podrien donar-me les senyes de la 
seva filla escriptora que, ara vivia a 
Maó. Una gent excel·lent, però que 
només parlava anglès i que es van 
haver d’esmerçar al límit per en-

tendre el meu propi i pobre anglès. 
Des de casa seva mateix vaig poder 
parlar amb la Lana Johnson per te-
lèfon i vam quedar en veure’ns. Co-
nèixer-la va ser un autèntic plaer. La 
seva atenció i simpatia corresponien 
plenament amb l’estil del seu llibre.
Però, la cirereta del cas fou que, la 
Lana, en veure uns punts de llibre 
amb reproduccions de pintures 

meves de fars Menorquins, que vaig 
dur-li en un modest senyal d’agraï-
ment, a l’instant va dir: jo reconec 
aquest estil! i es més, fa uns deu o 
dotze anys jo vaig comprar obra 
gràfica teva d’un molí de: Es Mer-
cadal, per regalar-lo al meu marit! 
Jo també sóc fan de la teva obra...! 
Sorpresa agradable, no trobeu? 
Doncs una més.                    

issabte, es va escriure 
una de les pàgines més 
grans de l’esport caste-
llarenc dels últims anys. 
Més d’un miler de per-
sones va assistir al Pepín 

Valls, per veure com la Unió Esportiva 
assolia l’ascens a Primera Catalana. Han 
estat molts anys a Segona , una catego-
ria antipàtica, de la qual és molt difícil po-
der-ne sortir. Enguany  però, i gràcies a 
la bona tasca duta a terme des de tots els 

D

estaments del Club, el malson ha acabat 
i dinou anys després del darrer ascens, 
el Castellar torna a tocar el cel esportiu.
Voldria aprofitar aquestes ratlles per fe-
licitar, en nom de tot el Consistori, a tot 
l’equip per la bona temporada que han re-
alitzat i molt especialment, al President i 
a l’entrenador del primer equip, en Joan 
Homet “Comas” i a l’Antonio Roldán, per 
haver estat, juntament amb els seus col-
laboradors,  una part essencial d’aquest 
èxit col·lectiu. 
Els responsables, de qualsevol entitat 
esportiva, i els de la Unió esportiva no 
en són una excepció, saben com és de 
difícil tirar endavant amb el dia a dia 
d’un club. Tots els esforços i els sacri-
ficis però,  es veuen compensats quan 
pots palpar amb les teves mans que la 
feina feta dona fruits.  Això és el què va 
passar dissabte. Més enllà de l’ascens, 
veure el camp ple i una infinitat de nens i 
nenes equipats amb els colors de l’equip, 
són una bona mostra que més enllà de 
fer esport i guanyar, des de la Unió Es-
portiva Castellar, també es fa poble i es 
transmeten valors.
Per tots aquests motius, moltes felici-
tats i moltes gràcies.
*Regidor d’Esports

la qualitat de vida dels joves del nos-
tre municipi, no parlem de res més 
que això. Ho veurem abans de l’any 
2019 o ens tocarà fe r-ho a nosaltres 
mateixos? Preferim sens dubte la se-
gona opció.

nosaltres. I sabem que no és una tasca 
especialment complicada, però això sí, 
cal una mica de mà esquerra i d’empen-
ta per desenvolupar-ho i coordinar-ho. 

Ja que aquesta moció va ser apro-
vada pel Ple, confiem en que aquest se-
tembre puguem gaudir d’una fira com 
la que proposem i així, ajudar les famí-
lies i apostar per l’educació.  
*Regidora d’ERC

s’apropen les nits d’estiu 2017...
Concerts, sardanes, balls, cinema, 
revetlles, festes al carrer, correfoc, fires,... 
i molt més!

Més informació: www.castellarvalles.cat/nitsdestiu  
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esports futbol

Cor, ànima i a Primera Catalana!

Gairebé 1600 persones van viure 
dissabte passat l’ascens a Primera 
Catalana de la UE Castellar, un as-
cens històric pel club, que arriba 19 
anys després de l’última ocasió que 
l’equip blanc-i-vermell va aconseguir 
pujar a l’extinta Regional Preferent 
(ara Primera Catalana).

L’Èpica va estar de banda del 
conjunt de Juan Antonio Roldán que 
va necessitar 120 minuts per superar 
al Bosc de Tosca amb el resultat final 
de 2 a 0 amb dos gols de Jairo Díaz, el 
màxim golejador de l’equip.

Durant la primera part, l’equip 
de La Garrotxa es tancava amb un 
bloc defensiu inexpugnable i el Caste-
llar només gaudia d’algunes ocasions 
aïllades. El línia anul·lava un gol amb 
la mà de Jairo Díaz, acció per la qual 
veia la groga. Cap dels dos equips aca-
bava de desenvolupar el seu estil de joc 
més pur, davant d’uns primers 45 mi-
nuts plens de nervis a les dues bandes.

Com al partit d’anada, la segona 
part començava de cara pels castella-
rencs, que s’abocaven a l’atac, aprofi-
tant l’obertura més gran a les línies de-
fensives del Bosc de Tosca, ja que als 

 la uE Castellar aconsegueix l’ascens en un partit èpic, que es va resoldre a la pròrroga (2-0) amb gols de Jairo Díaz

de Carles Danés també els calia un gol.
Tot i gaudir de diverses ocasi-

ons a les botes de Jairo, Carlos Silva 
i David López, el Castellar comença-
va a replegar-se per culpa del cansa-
ment que a partir del minut 70 anava 
minvant la capacitat ofensiva dels de 
Roldán. Les rampes als bessons dels 
jugadors locals evitaven el joc ofensiu, 
però en una demostració de coratge, 
Marc Xalabarder, Víctor León, Dani 
Quesada, Àlex Rubió i Carlos Silva 
aguantaven sobre la gespa d’un Pepín 
Valls que mai va deixar d’animar els 
seus. El joc més estàtic del rival els 
permetia seguir més frescos que els 
locals i el Bosc de Tosca aconseguia 
arribar amb perill en diverses ocasi-
ons, tot i que sense definir als metres 
finals. Amb 90 minuts jugats, el par-
tit arribava a la pròrroga, moment on 
s’havia de decidir el partit.

Els castellarencs feien pinya des-
prés d’una mínima recuperació física i 
només dos minuts després del comen-
çament, Jairo aconseguia el primer gol 
de l’equip, amb una assistència llar-
ga de Quesada. Per velocitat, el gole-
jador de Can Déu anotava el primer 
gol pels locals, fent embogir als gaire-
bé 1600 espectadors del Pepín Valls. 
Encara quedaven però, 28 minuts de 

patiment davant d’un fort rival.
El Bosc de Tosca encara no 

havia dit l’última paraula i aprofi-
tant la superioritat física sobre la 
gespa, posava en dificultats la por-
teria del Castellar amb dues ocasi-
ons claríssimes de gol, on la pilota 
anava a petar al travesser, però el 
porter local, Marc Ollé resolia magis-
tralment i salvava dos gols cantats.

Els últims 15 minuts eren dra-

màtics pels jugadors locals, que 
només podien penjar pilotes per 
caure després sense alè.

Era en l’afegit del segon temps 
de la pròrroga, quan tothom ja dema-
nava l’hora, quan Jairo rebia al mig del 
camp una assistència del juvenil Jan-
Marc i veient al porter rival avançat, 
enviava una vaselina per aconseguir 
el 2-0 i desfermar de nou l’eufòria a 
Castellar. Un gol calcat al de Nayim 

 Albert San Andrés

Jairo Díaz, que va marcar els dos gols del partit a la pròrroga, és aclamat pels seus companys i l’afició després d’aconseguir l’ascens a 1ª catalana. A sota, els dos equips es saluden, a l’inici del partit. || Q. pascual

a la final de la Recopa del 95.
La invasió de camp acabava amb 

10 mesos d’angoixa, feina i patiment, 
per aconseguir el desitjat objectiu de 
l’ascens a Primera Catalana.

Veus trencades, crits d’eufòria, 
llàgrimes i abraçades envaïen el Pepín 
Valls, que veurà a l’equip a Prime-
ra Catalana la temporada 2017-2018.

continua a la pàgina 13
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Els jugadors de la UE Castellar en el moment de saltar al camp, amb la tribuna del Pepín Valls totalment plena. || Q. pascual Un dels capitans, Carles Sabalete, mantejat en el seu darrer partit. || Q. pascual

El públic va viure amb molta eufòria el final del partit. || Q. pascual

VídeoFotogaleria

Podeu veure més sobre el partit de 
dissabte, escanejant els codis QR

de superar. El segon gol del Jairo 
l’ha fet l’afició. No tinc paraules. En-
cara no m’ho crec. Això és increïble 
i ho haurem de gaudir” explicava a 
peu de gespa l’extrem Dani Quesada.

El tècnic Juan Antonio Roldán, 
un dels artífexs d’aquesta espectacu-
lar temporada va dir que “ha estat 
un partit molt complicat. Un par-
tit de promoció. Hem lluitat i hem 
guanyat proposant jugar a futbol. 
El resultat ha estat molt just, tot 
i que hem patit molt als últims 
minuts. Els jugadors han arribat 
sense alè però han jugat amb el cor 
i l’ànima. Hem demostrat durant 
tota la temporada que som un gran 
equip i una gran família. L’any que 
ve serà complicat, però intentarem 
gaudir de la categoria”.

El protagonista principal del 
vespre de dissabte, el golejador Jairo 
Díaz, va ser ovacionat pels seus com-
panys sobre la gespa i va explicar que 
“ens ho mereixíem des del primer 
partit. Hem treballat, hem lluitat. 

El president del club, Joan 
Homet va remarcar a Ràdio Caste-
llar just després del partit que “ho 
hem aconseguit i amb dos jugadors 
del juvenil al camp. Aquesta és la 
nostra vida, poder treure gent de la 
base”. Només es veien cares de felici-
tat a la grada, “encara no em trobo. 
No m’ho crec” deia Víctor Valls, un 
mític de la grada castellarenca. El 
directiu Miki Vilanova remarcava la 
feina per arribar a l’ascens, remar-
cant “la importància del president 
i de l’entrenador per aquest èxit, ja 
que s’ho han treballat moltíssim i 
han dedicat moltes hores”.

“Al minut 70 estava mort, 
però l’ànima i el cor és el que ens 
ha aguantat. Ja no em podia moure, 
com el 80% de l’equip i corríem 
amb el cor per què el cos no respo-
nia. L’equip ha arribat molt just a 
aquest final de temporada i el rival 
ha estat un tros d’equip molt difícil 

Aquest equip és una família i això 
havia d’arribar sí o sí”. El davanter 
de Can Déu, molt crescut després dels 
dos gols, va afegir que “hem sabut 
sofrir durant la promoció i ho hem 
aconseguit i l’any que ve lluitarem 
per pujar a Tercera Divisió”. Jairo 
acaba la temporada com a màxim go-
lejador de la UE Castellar amb 23 gols.

El partit va generar molta ex-
pectació i va ser retransmès en strea-
ming per Regional Futbol. Golcat.com 
també va cobrir l’esdeveniment. Dues 
ràdios, Ràdio Castellar i Ràdio La Vall, 
ho van retransmetre en directe.

D’altra banda, diumenge a la 
tarda, el programa Tot Gira de Ca-
talunya Ràdio va emetre l’himne de 
la UE Castellar en la secció de Futbol 
Català “El melic del futbol” del perio-
dista Jordi Mèlich.

Dilluns a la tarda, el president era 
entrevistat al programa ‘La Tarda’ de 
La Xarxa, on explicava que “ara can-
vien molt les coses. Hi haurà molta 
més emoció i esperem despertar a 

l’afició perquè ens doni més suport”. 
‘Comas’ creu que aquest objectiu s’ha 
aconseguit gràcies a “creure en un 
projecte i amb continuïtat”, ja que 
“quan l’any passat les coses ana-
ven malament i gairebé perdem la 
categoria, vam apostar pel projec-
te i la continuïtat del tècnic. Roldán 
ha tingut tot el suport del club per 
tirar endavant l’equip i aconseguir 
l’ascens”. El president va continuar 
explicant que “va ser impressionant, 
mai havia vist tanta gent al camp. La 
resposta de tothom, jugadors i afi-
ció va ser increïble”.

Homet ja pensa en el futur i afe-
geix que “mirarem de fer el possible 
per mantenir la categoria, ja que 
serà difícil. Moltes vegades baixen 
els mateixos equips que van pujar, 
però l’objectiu d’un club com el Cas-
tellar ha de ser el de mirar d’acon-
seguir l’ascens a Tercera divisió 
en dues o tres temporades, ja que 
s’ha de créixer com ho fa el poble”.

“Tenim molt jovent, però pot-

ser ara haurem de buscar algun ve-
terà per consolidar l’equip, tot i que 
si no arriba, ho farem amb els que 
tenim. Seguirem en la nostra línia 
per tirar endavant” va concloure.

Amb l’ascens, el Castellar 
tanca una temporada de somni, 
després d’acabar en segona posició 
a la lliga i sent l’equip menys golejat 
del grup. La gran família de la Unió 
Esportiva per fi té el premi que es 
mereix i la pròxima temporada ju-
garà amb els millors equips de ca-
tegoria regional de Catalunya. 

ve de la pàgina 12
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Tauler d’Anuncis Municipal

FEM DISSABTE!

+ INFo: 
www.castellarvalles.cat

l’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries 
fa aquest dissabte, com cada 
setmana, neteja intensiva a un 
indret del municipi: dissabte 17 
de juny, pl. de Cal Calissó.

properes setmanes:

Ds. 24 de juny, pl. mas Romeu 
(c. virreina)
Ds. 1 de juliol, c. santa Rosa 
(aire-sol d)
Ds. 8 de juliol, pl. de pau casals.

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

Dies: del 19 al 21 de juny
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, dl. 19 i dt. 20 
prepararem la festa. i dc. 21 
convidem les famílies i infants que 
han participat a alguna activitat de la 
ludoteca a la festa de final de curs. 
de 17 a 19.30 h els infants de fins a 9 
anys hauran de venir acompanyats 
d’una persona adulta. la ludoteca 
tornarà a obrir el 4 de setembre.

molt bon estiu ple de jocs i diversió!

TALLERS SETMANALS DE 
LA LUDoTECA 

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

Aquest divendres 16 de juny, 
últim dia per sol·licitar l’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 
per tramitació electrònica al web 
municipal.

SoL·LICITUD úS INSTAL-
LACIoNS ESPoRTIVES 

+ 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

+ INFo: www.castellarvalles.cat/
ajutslloguer2017 

poden sol·licitar-los les persones 
titulars d’un contracte de lloguer 
d’un habitatge de residència 
habitual per un import no superior 
a 600 euros, que compleixin uns 
requisits. Bases de la convocatòria 
a www.castellarvalles.cat/
ajutslloguer2017.  

lloc: servei d’atenció ciutadana 
d’El mirador, dl. i dv. de 8.30 a 14.30 
h i de dt. a dj. de 8.30 a 19 h. Termini: 
fins al 19 de juny.

AJUTS AL LLoGUER 

esports

Tot sacrifici té la seva recompensa. 
La dita se l’ha fet seva l’HC Caste-
llar, que, després d’una temporada 
irregular marcada pels altibaixos, 
ha mantingut la categoria superant 

l’HC Castellar seguirà 
a Primera Catalana  

Els jugadors de l’HC Castellar celebren un gol durant la promoció de descens. || a.s.a.

dues promocions de descens. Els ju-
gadors de Fidel Truyols, que afron-
taven el decisiu partit de tornada al 
Dani Pedrosa després de caure en 
el primer duel contra el Martinenc 
al Guinardó per 4 a 3, van tirar d’or-
gull i caràcter per aixecar l’elimina-
tòria a casa, encoratjats per les gra-

des d’un pavelló que va presentar 
una magnífica entrada.

L’equip castellarenc va sor-
tir a pista amb les idees clares i 
l’objectiu d’avançar-se ràpid en el 
marcador. Ja en el primer tram, 
els locals van aconseguir capgirar 
l’eliminatòria amb dos gols molt 
matiners, que ho posaven tot de 
cara i que permetien viure amb 
més tranquil·litat un matx que es 
presentava crucial per a les aspi-
racions dels dos equips. Gràcies a 
un joc eficaç i l’encert de cara a la 
porteria rival, amb un gran Jordi 
Vegas, autor de tres gols, l’HC Cas-
tellar va anar ampliant la renda en 
l’electrònic, evitant el patiment, 
fins a arribar al 7 a 3 final. 

Una victòria contundent que 
fa oblidar el patiment de les dar-
reres setmanes, assegurant la per-
manència de l’equip una tempo-
rada més a la Primera Catalana.

Amb aquest resultat, els gra-
nes tanquen l’any esportiu com-
plint l’objectiu d’evitar el descens 
de categoria i ja planifiquen la nova 
temporada a la categoria.  

HoQUEI | 1A CAtAlAnA

El Ghost Sea Otter Europe Enduro a Riudarenes (Girona), tercera prova 
puntuable per la Copa Catalana d’Enduro en btt, va veure com el caste-
llarenc Bernat García aconseguia la quarta posició en Màster 30.

La prova, un referent als Estats Units, acollia 400 participants, dels 
quals una cinquantena de francesos i entre els quals hi havia també professi-
onals com Michal Prokop, Cédric Gracia o el corredor de trial Jeroni Fajardo.

En Bernat, en la seva primera participació a Riudarenes, aconse-
guia quedar-se a les portes del podi, aconseguint a més en aquesta tercera 
prova una dotzena posició absoluta i la quarta de la categoria Màster 30, 
just per darrere de Cédric Gracia, tot un mite del món del descens en btt.

“He al·lucinat bastant amb el bon resultat, hem pogut compe-
tir amb pilots que són referents mundials” va explicar el ciclista, que 
amb aquest resultat se situa segon a falta de tres proves.  || REdacció

Bernat Garcia, quart a la 
Sea Otter Europe d’enduro

Bernat García durant el Ghost Sea otter Europe de Riudarenes. || cEdida

CICLISME | EnDuRo

 Marc Béjar
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L’atletisme castellarenc està de cele-
bració després d’una setmana farcida 
d’èxits, on quatre dels atletes, Jan Ca-
samada, Clàudia Alarcón, Joan Bea i 
Rubén Jiménez van aconseguir gua-
nyar el Campionat de Catalunya en 
les seves respectives categories. A 
més, els CAC va aconseguir classifi-
car cinc atletes per les finals cadets, 

setmana d’èxits per a l’atletisme castellarenc
Quatre campions 
de Catalunya i èxit 
total de les finals a 
Castellar, per a un 
balanç excel·lent

  Albert San Andrés

ATLETISME | CAtAlunyA

La castellarenca Clàudia Alarcón, en acció. ||cEdida

Jordi Graells va ser premiat com a 
jutge de l’any i l’organització de les fi-
nals a les pistes d’atletisme de Colo-
brers van ser tot un èxit.

Més de 800 atletes de 80 clubs 
de la geografia catalana s’ajuntaven 
a les pistes de Castellar, per disputar 
les finals de benjamins, alevins i infan-
tils, on el fondista Casamada es pro-
clamava campió de Catalunya (3:01,49 
s) a la prova dels 1000 obstacles, do-
minant de principi a fi la cursa en ca-
tegoria infantil. En la mateixa cate-
goria, Alarcón ho feia en perxa amb 
rècord local (2,80 m) inclòs.

A Mollet, Joan Bea era campió 
de Catalunya veterà de llançament 
de martell (55,69 m), de martell pe-
sant (15,72 m) i de disc (38,66 m). A la 
mateixa cita, un altre soci del CAC, 
Rubèn Jiménez (IRunWithLeiva) 
completava el seu espectacular any 

amb una victòria als 1500 m, després 
d’haver-ho aconseguit temps enrere 
a pista coberta.

Josep Obrador (24:52,71) era 
plata als 5000 m marxa, on aconse-
guia nova marca personal i el caste-
llarenc Josep Surroca (JAS) acon-
seguia un triplet de plata als 800 m, 
1500 m i relleus.

D’altra banda, al Prat de Llobre-
gat, el club aconseguia classificar per 
a les finals a Lluís Toledo (alçada), Eric 
Haba (300 m tanques), Arnau Mari 
(llargada), Eric Avellaneda (perxa) i 
Abel Arrabal (1500 m).
Durant la Diada de l’Atletisme Català, 
l’atleta, entrenador i directiu del club, 
Jordi Graells va ser guardonat com a 
jutge de l’any, en la mateixa gal·la on 
el flamant bicampió de Catalunya, 
Jordi Torrents, va ser guardonat com 
a millor atleta junior de Catalunya. 

Iván Alba al seu pas pel segon tram de Casserres. || a.saN aNdRés

MoToR | foCuxtREmE

Parera, 4t 
i Alba 6è a 
Casserres

El Ral·li de Casserres (Berguedà), se-
gona prova d’asfalt secreta de la tem-
porada, va deixar novament un bon 
regust de boca pels castellarencs pre-
sents a la Focuxtreme, on la dupla for-
mada pel sabadellenc Arnau Ferré i el 
castellarenc Arnau Parera van acon-

seguir una meritòria quarta posició, 
mentre que l’equip de l’Ivan Alba i 
el Manel Paredes acabaven en sise-
na, després d’aconseguir recuperar 
el temps perdut als primers trams.

Ferré-Parera s’imposaven a 
l’asfalt del primer tram, on Alba aca-
bava novè, abans que aquest que-
dés bloquejat per l’incendi del cotxe 
d’un participant, que neutralitzava 
el segon per falta d’efectius mèdics.

Al segon bucle, els de l’Escuderia 
Motors repetien victòria amb la parella 
Alba-Paredes molt endarrerits (11a po-
sició). Era al quart tram on es recupe-
raven, acabant cinquens, just pel dar-
rere dels dos Arnau, pujant fins a la 
novena posició provisional de la prova.

A la tercera i definitiva passa-
da, Alba acabava setè, dues posicions 
pel davant del pilot sabadellenc, de la 
mateixa manera que ho feia a l’últim 
tram, acabant quart amb Ferré sisè.

El ral·li monomarca el guanya-
ven Pau González i Eric Bellver que 
després de la tercera prova del cam-
pionat lideren la general de la Focux-
treme, on Ferré-Parera són segons i 
Alba-Paredes cinquens, seguint amb 
la seva evolució prevista per aques-
ta temporada.

La pròxima prova del campio-
nat serà el Ral·li de terra de Cervera 
el dos de setembre, on compartiran 
trams amb els pilots del campionat 
de Catalunya.  ||  a. saN aNdRés

Escola Municipal d’Adults
c. dels pedrissos, 9, local
T. 93 714 83 55
A/e escoladults@castellarvalles.cat

Fins 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 setembre

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

“Mai ho hauria aconseguit sense el suport de l’equip
de l’Escola d’Adults. Uns grans professionals”

Alejandro,  26 anys

Alejandro Moya,  va passar per l’Escola d’adults, ara està estudiant un Grau superior de so i Enginyeria mecànica 
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Tallers 
deliberatius

oberts a tothom! 
La teva opinió és important

Durada: 2,5 h 
sala opensurf El mirador 

(pl. d’El mirador, s/n)

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

Horari d’obertura: de 17 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*

esports

Podi a casa per a Dani Pedrosa

Dani Pedrosa va eixugar el zero mar-
cat a Mugello (Itàlia) amb una ter-
cera posició al Circuit de Barcelona-
Catalunya, després de sortir des de 
la pole position.

En un Gran Premi marcat per 
diverses polèmiques, el de Castellar 
va haver de treballar de valent per 
suportar temperatures de l’asfalt de 
fins a 55 graus, que juntament amb 
l’asfalt desgastat -una de les queixes 
més recurrents dels pilots durant 

MoToR | motoGP

  Albert San Andrés (Montmeló) el cap de setmana- i els pneumàtics, 
feien del traçat una superfície on la 
tracció era el principal problema per 
la major part de competidors. A més, 
divendres, la Comissió de Seguretat 
del campionat decidia de forma con-
junta amb els pilots, canviar la xica-
na de final del circuit per la del tra-
çat de Fórmula 1.

En cursa, després de sortir bé, 
el ‘26’ havia de fer front als atacs de 
Jorge Lorenzo i del seu company 
Marc Márquez, però aviat era l’italià 
Andrea Dovizioso qui aconseguia en-
capçalar la cursa. La velocitat punta 

a la llarga recta de Montmeló afavo-
ria la marca de Borgo Panigale, que 
s’emportava la segona victòria conse-
cutiva de l’any, amb un ‘Dovi’ pletòric.

El castellarenc va explicar a 
L’Actual que “potser esperàvem 
estar una mica millor, però les 
condicions han estat molt difícils 
per als pneumàtics durant tot el 
cap de setmana i el ‘grip’ tampoc 
ha estat el millor”.

Pedrosa és quart a la general, 
en un campionat liderat per Mave-
rick Vinyales, seguit de Dovizioso i 
Márquez. 

El castellarenc marca la pole, però no pot amb la Ducati de Dovizioso

Aquest dissabte al matí,  el gimnàs Taekwondo World farà un entrena-
ment de pares i fills organitzat i dirigit pel Mestre Kiko de la Rosa (cinturó 
negre 7è Dan). La classe es podrà seguir a l’Espai Tolrà i també servirà 
de preparació pel campionat de Catalunya del 25 de juny.  || a.saN aNdRés

ARTS MARCIALS | tAEKWonDo 

El Taekwondo World surt al carrer

Dani Pedrosa celebra la tercera posició al podi del Circuit de Barcelona-Catalunya. || a. saN aNdRés.

La Penya Solera Barcelonista celebra aquest diumenge 18 de juny  el 
seu 65è aniversari coincidint amb la 28a Trobada de penyes del Vallès 
i el 25è aniversari de la final de Wembley i de la primera Copa d’Euro-
pa que va aconseguir el club blaugrana. A la trobada hi haurà unes 40 
penyes dels dos vallessos. La celebració començarà a les 11 hores del 
matí amb la rebuda de l’alcalde, Ignasi Giménez. Un quart d’hora des-
prés, es farà una concentració de penyes als jardins del Palau Tolrà a la 
que seguirà l’actuació del Ball de Plaça. A  les 12 hores del migdia, tin-
drà lloc  a l’Auditori d’El Mirador ‘Wembley 1992’, l’acte d’homenatge 
a la primera Copa d’Europa del Barça. A les  14.15 h tindrà lloc el dinar 
del 65è aniversari de la Penya Solera a l’INS Castellar on hi haurà par-
laments i lliurament d’obsequis.  Es preveu que el dinar acabi cap a 
quarts de cinc de la tarda. La Penya Solera Barcelonista ja va celebrar 
fa cinc anys, coincidint amb el seu 60è aniversari, una trobada de pe-
nyes barcelonistes del Vallès. L’entitat, creada el 18 de març de 1952 
com a  filial de la desapareguda Penya Solera barcelonesa, que va ser 
fundada 8 anys abans, va tenir Nicolau Casaus com a gran valedor. És 
la penya més antiga de les existents en l’actualitat segons va acredi-
tar el FC Barcelona a petició de l’aleshores vicepresident de la penya, 
Pere Villaró.  || REdacció

FUTBoL | 65è AniVERsARi

La Penya Solera recordarà Wembley
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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.

Compra al Mercat
i participa al 
sorteig de 200€
 en vals
de compra!

SORTEIG 
22 JUNY A 
LES 19 h

VINE I 
GUANYA 
AL MERCAT

cultura nits d’estiu

Concert soliari del cor Iubilo 
aquest dissabte, a la parrò-
quia de Sant Feliu del Racó

dissabte a les 20.30 hores, s’ha pro-
gramat un concert solidari a la parrò-
quia de sant Feliu del Racó.  la coral 

convidada és el cor de gospel iubilo, 
dirigit per marc alguersiuari. El preu 
del concert no es cobrarà en euros 
sinó que es demana que els assistents 
aportin menjar (oli, llegums...) que es 
destinaran al Banc d’aliments de via 
solidària-càritas de castellar.

Amb Sant Joan, arriba la 
coca de brioix i fruites del 
programa Quins fogons

aquesta setmana, les noies fogoneres 
entren a l’estiu preparant el dolç més 
típic de la revetlla: la coca de sant joan. 

la versió que en faran és la de brioix, ja 
que sovint es creu que és difícil de fer 
a casa. També trobareu el vídeo de la 
tradicional coca de llardons pels qui 
s’animin a fer-ne dues. podeu veure’ls 
al Facebook i Youtube de l’acTual o 
al Facebook de Quins Fogons.

+  NITS D’ESTIU

fins el 29 de juliol Castellar del 
Vallès s’omple de música, cinema, 
gastronomia, festes veïnals i cultura 
popular amb la programació del nits 
d’Estiu 17’. Aquests són els actes del 
primer cap de setmana, del 23 de 
juny al 2 de juliol

Divendres, 23 de juny
sant Joan: Arribada de la flama del 
Canigó, sopar popular, encesa de 
foguera i música i festa ‘Revetlla’t, 
de 20 a 23 hores, amb CAl, Castellar 
Decideix, Deejays del Revés i 
Castellers de Castellar: 

Diumenge, 25 de juny 
Concert de Rah-mon Roma, a les 12 
hores, a Cal Gorina

Divendres, 30 de juny
Avinguda shopping night, en horari de 
tarda - nit, a l’avinguda de sant Esteve.  

Divendres, 30 de juny 
Correfoc a càrrec dels Diables de 
l’EtC i l’Ajuntament 

Dissabte, 1 de juliol 
fira bruixa de 19 a 00 hores a càrrec 
dels comerços de Castellar, als 
Jardins del Palau tolrà 

Diumenge, 2 de juliol
laberint d’espelmes amb GAiA: Art, 
Cultura i Pau, al terreny parroquial 
de sant feliu del Racó

Diumenge, 2 de juliol 
festa de sant Cristòfol organitzada 
per l’Escuderia t3 durant tot el matí           

s’acosten les nits d’Estiu 2017
una seixantena de 
propostes conformen 
l’activitat cultural 
del juny i juliol a 
Castellar del Vallès

Les Nits d’Estiu 2017 a Castellar del 
Vallès inclouen una seixantena d’ac-
tivitats que es duran a terme durant 
els mesos de juny i juliol i que s’ im-
pulsen des de la Regidoria de Cultu-
ra, amb la implicació de diverses  en-
titats del municipi. Inclouen també 
el Juliol Jove de la Regidoria de Jo-
ventut i les revetlles veïnals orga-
nitzades per associacions i entitats.

Els concerts a la plaça d’El Mi-
rador, a l’aire lliure, són el més des-
tacat. Començaran el dia 1 de juliol 
amb un concert d’homenatge al cas-
tellarenc Jordi Garròs, un dels fun-
dadors del grup Bars, que va morir 
el 17 de desembre de 2016; el dia 7 
de juliol es podrà gaudir del concert 
“El Caloret Swinguer”, a càrrec de 
SonaSwing i l’Ajuntament, amb mú-
sica d’Airmail Special Quartet i de 
Kansas City Quintet; el dia 8 de juli-
ol actuarà el grup Sabor de Gràcia, 
amb rumba; el 21 de juliol es projec-
tarà l’òpera Il rovatore, de Giuseppe 
Verdi, el 22 de juliol ens visita la Cia. 
Estampades amb une espectacle de 
circ, dansa i humor, i el 29 de juliol, 
hi haurà concert del grup a capella 
femení Wishful Singing.

Mi Tumbao Sabadell oferirà un 
curs gratuït de bachata i roda cuba-

  Marina Antúnez

na, hi haurà dies destinats a la sar-
dana i segueix l’Open Lounge Mira-
dor amb Deejays del Revés. A més, el 
Juliol Jove, organitzat per Castellar 
Jove, inclou les propostes “Dimarts 
de cine” i “Les nits dels maridatges”.

Divendres 23 de juny, s’inicien 
les propostes vinculades a Sant Joan. 
La CAL, Castellar Decideix, Deejays 
del Revés i els Castellers de Castellar 
proposen l’Arribada de la Flama del 
Canigó, sopar popular, encesa  d’una 
foguera i música i festa “Revetlla’t”. 
El mateix 23, les entitats Pas de Ball 
i Tot Ballant han organitzat un ball 
de revetlla a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà, amb música en viu. L’Orques-
tra Platinum amenitzarà una terce-
ra revetlla a Can Carner. Els Amics 

D’esquerra a dreta, concert d’homenatge a Jordi Garròs (1 de juliol) i un concert de Sabor de Gràcia (8 de juliol). || cEdidEs

del Ball de Saló  també oferiran sessi-
ons de ball del 25 de juny i 2 de juliol.

Aquest any, també es reedita 
l’Avinguda Shopping Night, diven-
dres 30 de juny, la Festa de Sant Cris-
tòfol que organitza l’Escuderia T3, el 
dia 2 de juliol, i el Laberint d’espelmes 
de Gaia: Art, Cultura i Pau, el mateix 
dia 2 a Sant Feliu del Racó. 

Cal Calissó també s’inclou a les 
Nits d’Estiu amb els dimecres de 
tango i els divendres amb deejays al 
juliol, un espectacle de circ i música, 
el dia 8, i una sessió de música techno 
amb el grup Maranta el dia 15 de juliol. 
Cal Gorina proposa un espectacle 
familiar amb Rah-Mon Roma el 25 
de juny, i la projecció DocsBarcelo-
na del Mes, amb la col·laboració del 

CCCV i L’Aula, el 7 de juliol. Inclou 
Assemblea Llibertària els dies 29 de 
juny, i 6, 13 i 20 de juliol. 

A Nits d’Estiu es farà la festa 
fi de curs de SwingCopats, el  30 de 
juny, i el mateix dia, un correfoc dels 
Diables de l’ETC, una fira “bruixa” a 
càrrec de Comerç Castellar, el dia 1 
de juliol, i l’actuació de la Coral Pas 
a Pas titulada ‘Un concert de pel-
lícula, el 9 de juliol.

El veïnat  ha preparat, per al ju-
liol, diverses festes i revetlles, com la 
festa major de Can Font-Ca n’Ave-
llaneda, Penya Arlequinada i Penya 
Sports (a mitjan juliol),  la Revetlla 
del carrer Sant Jaume (del 21 al 23 de 
juliol), i la Festa Major de Sant Feliu 
del Racó, a finals del mes d’agost. 
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L’Arxiu Municipal de Castellar es va sumar a la celebració del Dia In-
ternacional dels Arxius organitzant dues jornades de portes obertes 
la tarda divendres i dissabte passat. L’objectiu d’aquesta cita amb la 
història és reivindicar el paper fonamental que tenen tant els arxius 
com els arxivers per conservar la memòria dels pobles, i en definitiva 
la seva identitat.  A Castellar del Vallès, es van organitzar rutes guia-
des per explicar el funcionament l’Arxiu i visitar instal·lacions com la 
sala de consultes o el dipòsit, i posar de manifest quin és el fons docu-
mental de què es disposa.  Hi van assistir una cinquantena de persones.

A més, durant les jornades es van exposar alguns documents 
del fons de l’arxiu com els padrons de la vila que daten del segle pas-
sat, i que ofereixen una radiografia de com era el Castellar del Va-
llès de l’època. “Els ciutadans han pogut veure i tocar documents 
que no coneixien o que no sabien que eren de consulta. Per exem-
ple, un padró de 1930 on consten tots els habitants de Castellar, 
un padró de 1924 on es detalla fins i tot el sou que cobraven els 
castellarencs, o un plànol de la vila de principis de la República. 
També hem mostrat els estatuts de 1914 del que era l’empresa de 
transports, de la Vallesana”, explica l’arxivera municipal Sílvia Sáiz.   

L’Arxiu Municipal, que es troba immers en un procés de di-
gitalització, custodia també altres documents de gran valors com 
padrons de finals de segle XIX “que han estat restaurats perquè 
estaven en molt mal estat”, detalla l’arxivera. Aquest tipus de do-
cuments són els que reben més peticions de consulta, sobretot per 
part de “genealogistes, de persones que estan fent l’arbre genea-
lògic familiar”, apunta Sáiz. Cal destacar que a l’Arxiu també podem 
trobar tota la documentació que genera l’Ajuntament, també relaci-
onats amb l’urbanisme a més de documents de particulars que han 
estat cedits al fons de la vila. 

Amb motiu de les jornades de portes obertes, es va exhibir a 
l’Arxiu una mostra de dibuixos elaborats per la pintora castellarenca 
Imma Solà. Les 17 obres que va cedir Solà proposen un recorregut 
pel Castellar antic, un retrat congelat en el temps de paisatges com 
la font dels Cassots, la font del Cusidó, l’ermita de les Arenes, l’esco-
la La Immaculada, el Campanar o la plaça Major.   ||  Rocio GómEz 

L’Arxiu Municipal, una 
porta oberta al passat 

Visita guiada al fons de l’Arxiu Municipal, dissabte passat  || cEdida

HISTòRIA | DiA DE l’ARxiu

Costa d’imaginar la Universitat de 
Barcelona, el teatre Tívoli, el Palau 
de la Música o l’actual Palau de la 
Generalitat vestits amb esvàsti-
ques. Però el cert és que la Barce-
lona de la postguerra, sota el jou 
del feixisme, va acollir i organitzar 
diversos esdeveniments de gran 
volada relacionats amb l’elit nazi. 

Així ho ha constatat a través 
de més de 300 documents gràfics 
la historiadora castellarenca Mi-
reia Capdevila, coautora, amb el 
també historiador Francesc Vila-
nova, del llibre  Nazis a Barcelona. 
L’esplendor feixista de postguerra 
(1939-1945). “Aquesta recerca co-
mença  quatre anys enrere amb 
la voluntat de rastrejar els ar-
xius municipals de Barcelona i 
conèixer com va viure la ciutat 
els anys de la II Guerra Mundi-
al”, explica Capdevila. A mesura 
que la recerca avançava, els histo-
riadors es van adonar de la forta 
presència nazi a Barcelona, una 
història oblidada que han teixit a 
través de més d’un miler de foto-
grafies que han recopilat. 

Entre altres fets, el llibre, que 
publica l’Avenç, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació Pi i Su-
nyer, documenta a cop d’imatge 
la visita l’octubre de 1940 del cap 
de les SS, Heinrich Himmler. Cap-
devila explica que l’alt càrrec ale-
many també va visitar el monestir 
de Montserrat, i es va fotografiar 
amb la Moreneta. Tot plegat, fruït 
de la seva obsessió per trobar el 
Sant Grial.  “Aquesta imatge per-
tany a una sèrie inèdita que vam 
trobar a l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona en la sèrie de Pérez 

Darrere de l’empremta 
dels nazis a barcelona
Després de 4 anys de recerca, la historiadora castellarenca mireia Capdevila 
publica  amb francesc Vilanova un llibre que recull la presència nazi a la ciutat 

Paranimf de la UB, seu de l’Exposició del Llibre Alemany || col·lEcció mERlETTi - iEFc 

de Rozas”, detalla la historiadora.  
El llibre també recull la cele-

bració del desè aniversari de l’ar-
ribada dels nazis al poder el 31 de 
gener de 1943 al Teatre Tívoli, l’Ex-
posició del Llibre Alemany a la Uni-
versitat de Barcelona o la cerimò-
nia que va tenir lloc el 3 de maig de 
1945 al consolat alemany per aco-
miadar Hitler, que s’havia suïcidat 
dies abans a Berlin.  “Barcelona 
va ser una de les darreres ciu-
tats a caure a mans franquistes, 
i per tant era una de les ciutats 
en què el règim franquista tenia 
més necessitat de depurar.  Calia 
esborrar i netejar tot aquest pas-
sat republicà, catalanista i roig 
de Barcelona”, afegeix Capdevila.

En aquest sentit, la historia-
dora revela que el cor de la Barce-
lona de postguerra estava ocupat 
per edificis oficials alemanys. A 
tall d’exemple,  a la plaça Catalu-
nya  s’havia instal·lat el  Banc Ale-
many, i a les rodalies la Cambra 
de Comerç d’Alemanya, el conso-

 Rocío Gómez 

lat o l’associació cultural Amigos 
de Alemania. Un cop l’Alemanya 
nazi va perdre la II Guerra Mun-
dial, aquests edificis es van des-
mantellar en qüestió de setmanes.

el paper de la societat civil 
Segons la premsa de l’època més 
de 12.000 persones van signar al 
llibre de condol per la mort de Hit-
ler del consolat alemany  a Barce-
lona, llibre que no ha estat possible 
recuperar ni certificar-ne  la seva 
existència. De fet, l’historiador 
Francesc Vilanova, explica que a 
la seva recerca no han pogut cons-
tatar la complicitat de la societat 
civil amb el règim nazi. “No hem 
trobat  grans mobilitzacions de 
masses. Hi havia certes compli-
citats de la societat civil dirigent. 
Les mobilitzacions eren sectori-
als. Hi havia la voluntat de  vin-
cular els sectors selectes de la 
ciutat amb les diferents delega-
cions alemanyes que passen per 
Barcelona”, conclou Vilanova. 

HISTòRIA | llibRE
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a tu la Festa 
Major?
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Data límit 
d’entrega:  23
juny 2017
Lloc: SAC
+info:
www.castellarvalles.cat

Parlem de la transsexualitat
Activitat amb motiu del Dia per 
a l’alliberament de lesbianes, 
gais, trans, bisexuals i 
intersexuals (LGTBI)

Mil 
colors!

Dilluns 26 de juny
bilioteca municipal Antoni tort - 21 h

• Lectura del manifest
• Visionat de curtmetratge
• Debat obert amb membres de
 l’Espai Trans Terrassa, servei de LGTB  
 Terrassa, i de l’entitat Chrysallis  
 Associació de Famílies de Menors Trans
• Música en directe

+ informació: www.castellarvalles.cat 

cultura

ESCoLA | ConCERt

Artcàdia va 
emocionar el 
públic, dissabte

Artcàdia va oferir dos concerts, dis-
sabte passat, a l’Auditori Municipal. 
Més de 200 alumnes van protago-
nitzar les dues actuacions. A les 12 
h, ‘Catacrac planetes, la història del 
Zin i la Zana’, amb infants d’entre 3 
i 9 anys. A les 18.30 h es va interpre-
tar ‘Holístic o els dies de la setmana’, 

un passeig per totes les branques del 
coneixement. “Va ser un dia molt 
intens a l’Artcàdia, ple d’il·lusió, 
emocions i música, molta música”, 
expliquen des d’Artcàdia.

La Mostra de l’Artcàdia 2017 
l’Auditori va ser un èxit de partici-
pació i de públic, tan al matí amb els 
més novells  com a la tarda. Les en-
trades es van exhaurir. El resultat 
és “la satisfacció per fer allò que 
més ens agrada i felicitar a tots els 
alumnes pel seu esforç, dedicació 
i el resultat que vam gaudir ahir, i 
també agraïr el suport de totes les 
famílies”. Artcàdia, un cop més, va 
emocionar el públic i va omplir l’Au-
ditori de gom a gom.  ||  m. aNTúNEz

ENTITAT | tRobADA nACionAl

una festassa nacional i 
bastonera, a sant Cugat

Dissabte 10, va tenir lloc la 42a Troba-
da Nacional de Bastoners a Sant Cugat 
del Vallès. El Grup de Bastons de Caste-
llar hi va ser present, amb 35 balladors 
i músics, en una jornada que va aplegar 
55 colles d’arreu de Catalunya. 

La Trobada va celebrar-se en un 
dia assolellat i sense una calor excess-
siva. A les 3 van anar arribant les colles, 
a les 4 es van canviar de roba i “a les 5, 
iniciàrem la cercavila pels carrers, 
i anàvem per llocs força ombrívols i 
no vam passar calor”, diu Antoni Cas-
tillo, president dels bastoners de Caste-
llar del Vallès. 

Els bastoners de Castellar van ser a la 42a trobada 
nacional de bastoners que va aplegar 55 colles

A mitja cercavila, “alguns dels qui van 
venir ens van donar meló i síndria, a 
part de l’aigua”.  

La cercavila va finalitzar a la plaça 
Victòria dels Àngels, lloc on hi va haver 
els parlaments del president de la Co-
ordinadora i de l’alcaldessa. “Es va fer 
esment a tota la gent que va fer possi-
ble la trobada, voluntaris i persones 
que fa 25 anys que ballaen”. L’acte va 
seguir amb gegants i diables i un sopar. 
Després, un conjunt musical va amenit-
zar la vetllada fins a la matinada. L’any 
que ve, la 43a Trobada se celebrarà a 
Sabadell.  ||  m. aNTúNEz

Durant el concert que es va dur a terme al matí, ‘Catacrac planetes’, a l’Artcàdia. || cEdida

El Ball de Bastons de Castellar va participar a la 42a Trobada Nacional de Bastoners, a Sant Cugat. || cEdida
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L’Esbart Teatral i l’Espai Art han procurat 
que, una vegada més, la Mostra de Teatre 
Infantil i Juvenil de Castellar sigui un èxit. 
Aquest cap de setmana se’n va celebrar la 
cinquena edició programant funcions molt 
diverses de les escoles i els instituts partici-
pants en el festival. La Mostra esdevé anu-
alment una oportunitat per a veure lluir el 
planter d’actors i actrius de la vila.

La Mostra de Teatre Juvenil i infantil 
es va gestar ara fa cinc anys en una conversa 
fortuïta, amb l’objectiu d’oferir un escenari 
perquè els nois, noies, nens i nenes que fan te-
atre a la vila tinguessin un espai més per en-
senyar allò que treballen a les aules, tancant 
així el cercle creatiu de qualsevol art escènica. 
I d’aquesta manera el festival s’ha consolidat 
fins a esdevenir una cita cultural pel poble.

El planter d’actors i actrius de la vila 
Espectacles per a tots els gustos a la 5a mostra de teatre infantil i Juvenil

En aquesta edició de la Mostra, les es-
coles i els instituts han ofert un assortiment 
de funcions molt variat a la Sala de Petit For-
mat de l’Ateneu, amb diversos perfils d’obres 
teatrals i musicals que demostren la gran ri-
quesa d’arts escèniques a Castellar. Tots els 
espectacles estan exclusivament interpre-
tats per infants o joves i dirigits a un públic 
de la mateixa edat. Les funcions es van carac-
teritzar per ser dinàmiques i entretingudes.

El festival de teatre va arrencar el diven-
dres a les 19 h amb l’obra musical ‘Geronimo Stil-
ton’, d’Espaiart. Seguidament, es va represen-
tar ‘La lletra amb somni entra’ dels alumnes de 
segon de primària d’El Casal, a les 20 h, un es-
pectacle molt emotiu. I per acabar la jornada, el 
grup de joves d’Espaiart van omplir la sala amb 
‘We will rock you’, a la darrera hora, a les 21 h.

TEATRE | mostRA 

El dissabte 10 de juny, a les 11:30 h, va 
ser el torn de Majoria Absoluta i a les 12:45 
h ‘La memòria dels cargols’.

Per cloure la Mostra, el diumenge, 
Artcàdia va representar ‘Color Safrà’, di-
rigida per Dani Coma. I a la tarda, l’espec-
tacle ‘Petit Príncep’, a les 18 h, i ‘Doctor, què 
em passa?’, de l’Institut Castellar.

Montse Gatell, presidenta de l’Esbart 
Teatral, una entitat més que centenària de 
la vila, reivindica que “Castellar sempre ha 
brillat en arts escèniques i, actualment, es 
troba en molt bon estat de salut teatral”. Ho 
demostra aquest festival de teatre infantil 
i juvenil, en què “augmenta any rere any el 
nombre de participació i de públic, i les es-
coles i els instituts ja l’esperen”, tal com ex-
plica la presidenta..   ||  G. plaNs

Un grup de 

participants de la 

Mostra de Teatre 

Infantil i Juvenil. 
|| Q. pascual

Divendres passat, es va inaugurar una mostra pictò-
rica d’art infantil que encara es pot visitar a la Sala 
Polivalent d’El Mirador fins al 30 de juny. Es tracta 
d’una exposició col·lectiva d’obres d’alumnes de l’es-
tudi de dibuix i pintura Blanca Gibert, completada 
amb obres de la mateixa pintora. A més, també s’hi 
pot contemplar una mostra d’algunes obres de la pin-
tora sota el títol “Calma tensa”.

A la inauguració, hi va assistir més d’un cente-
nar de persones, entre alumnes, pares i mares, fami-
liars i amics. “Jo estava molt emocionada, el pro-
cés de muntatge fins que arriba el gran dia és molt 
llarg i vols que surti perfecte”, deia Blanca Gibert. 
La pintora va agraïr a tothom la seva preència i su-
port. Pepa Beotas, pintora i mare de Gibert, va fer una 
presentació per explicar què significa l’art infantil a 
la nostra societat i la importància de l’art en la vida 
d’una persona. “Per ma mare i per mi, la pintura 
ens ha acompanyat des de petites i és impossible 
imaginar-nos una vida sense ella”.

Els familiars, que encara no havien vist l’obra 
dels seus fills, es van mostrar entusiasmats. “M’agra-
da que els meus quadres expressin emocions i que 
els infants visquin l’art d’una manera lliure”, afe-
geix Gibert. En aquest sentit, ella treballa la pintura 
de forma que, a mesura que l’alumne ho demana, es 
va augmentant el nivell tècnic i de dificultat.  L’estu-
di de dibuix i pintura de Gibert és l’epai on, setma-
na rere setmana, es treballa l’art de la pintura d’una 
forma lliure, sense barreres ni condicionada per cap 
patró. “A través del pinzell, expressem les nostres in-
quietuds i emocions”.   || m. aNTúNEz

Quan el pinzell 
d’un infant pinta 
amb llibertat 

BLANCA GIBERT | ExPosiCió
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DESTAQUEM ExPoSICIoNS

agenda

Projecció i xerrada solidària: 
“Terratrèmol Nepal”
divendres 16  · 21 h · local del cEc

Es projecta un documental sobre 
el terratrèmol que va tenir lloc el 25 
d’abril de 2015 al Nepal. des d’aque-
lla data, pep masip, bomber de res-
cat i infermer d’emergències, ha 
estat 6 cops allà fent cooperació i tre-
ballant directament en diversos pro-
jectes d’ajuda, tant en la primera fase 
d’emergències com en posteriors 
tasques de recuperació de zones de-
vastades. Ell mateix explicarà com ha 
viscut aquestes experiències i com 
poden seguir ajudant per recuperar 
escoles i habitatges, perquè els habi-
tants de la zona puguin tornar a tenir 
una vida com abans de la tragèdia. 

del 16 al 25 de juny de 2017

DIVENDRES 16
19 h · CoNCERT
Cor de Gospel de l’EMM
Torre Balada
Capella de montserrat
organització: Emm torre balada

21 h · PRoJECCIó
Terratrèmol Nepal, de Pep Masip
local del CEC (C. Colom)
org.: Centre Excursionista de Castellar

21 h · PRoPoSTA
obertura dels jocs d’aigua de la 
pl. de Catalunya
Pl. de Catalunya
organització: Ajuntament

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

20.30 h ·  CoNCERT
Concert solidari amb el Cor Iubilo, 
dirigit per Marc Alguersuari
Parròquia de sant feliu del Racó
organització: Via solidària – Càritas

21 h · PRoPoSTA
Acte central 60è aniversari Club 
Bàsquet Castellar
Pavelló de Puigverd
org.: Club bàsquet Castellar i Comissió 
organitzadora del 60è Aniversari

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

DIUMENGE 18 
 
D’11 a 13 h · CoNCERT
Fi de curs de teatre musical de 
l’escola Adus Music: El Rei Lleó
sala de Petit format de l’Ateneu
org.: 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

 
 

DILLUNS 19
18.30 h · MúSICA
Concerts d’estiu 
d’Artcàdia: violoncels
sala de Petit format de l’Ateneu
organització: Artcàdia

 
 
DIMARTS 20
18.30 h · MúSICA
Concerts d’estiu 
d’Artcàdia: violins
sala de Petit format de l’Ateneu
organització: Artcàdia
 

 
 
DIMECRES 21
9 h · SoRTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
sortida des de la porta del CAP
organització: Ajuntament i Àrea 
bàsica de salut

18.30 h · MúSICA
Concerts d’estiu d’Artcàdia: 
combos moderns
sala de Petit format de l’Ateneu
organització: Artcàdia

DIJOUS 22
18.30 h · MúSICA
Concerts d’estiu d’Artcàdia: 
audició de guitarres i 
combo d’adults
sala de Petit format de l’Ateneu
organització: Artcàdia
 
 
 

DIVENDRES 23
20 h · PRoPoSTA
Flama del Canigó, sopar popular, 
foguera de Sant Joan i Revetlla’t
Pl. d’El mirador
organització: CAl, Castellar 
Decideix, Deejays del Revés i 
Castellers de Castellar

23 h · BALL
Revetlla de Sant Joan amb 
Pentagrama Duet
sala blava de l’Espai tolrà
org.: Pas de ball i tot ballant

23.30 h · MúSICA
Sant Joan a Can Carner amb 
l’orquestra Platinum
Can Carner
organització: Associació de Veïns 
de Can Carner
 
 
 
 
DISSABTE 24
A partir 12.30 h · FESTA
Sant Joan a Can Carner
Can Carner
organització: Associació de Veïns 
de Can Carner

DIUMENGE 25
tot el dia · FESTA
Sant Joan a Can Carner
Can Carner
organització: Associació de Veïns 
de Can Carner

12 h · PRoPoSTA
Espectacle familiar amb 
Rah-Mon Roma
Cal Gorina
organització: Cal Gorina

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

19 h · PRoPoSTA
Trobada oberta per organitzar 
el guarniment del c. Centre per 
Festa Major
Cal Gorina
organització: Cal Gorina

Exposició d’art infantil
Fins 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

Escultures de Josep Llinares
Ermita de sant pere d’ullastre. (Exposició 
permanent). 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

Exposició de tapissos nuats a mà: “El club 
de l’alegria. Macramé per a tothom”
a càrrec d’alumnes d’avaN, suport 
castellar i altres. dies 20 i 21 de juny, de dl. a 
dv. de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
pipad (pl. major). org.: avaN i ajuntament 

Exposició de dibuixos de l’Imma Solà
Fins al 31 de juliol, dimarts i dijous, de 9 a 14 h. 
arxiu municipal de castellar del vallès
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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

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

La Llar d’en Cuaqui
C. Àngel Guimerà, 76

T| 93 747 49 67

L’educació infantil 
de primer cicle. 

Recoma-
nació

La proposta curricular al llarg de tota l’educació 
bàsica posa l’accent en l’adquisició  de les capaci-
tats i les competències necessàries per entendre 
el món i esdevenir persones capaces d’interve-
nir activa i críticament en la societat plural, di-
versa i evolutiva en què vivim. 

En aquest sentit, el primer cicle de l’educació in-
fantil impartida des de les llars d’infants significa 
un primer i essencial pas en el desenvolupament 
socioeducatiu dels infants. La vida quotidiana ha 
de constituir l’eix vertebrador de l’activitat als 
centre. Podem fer que una activitat, com l’esto-
na de berenar o el repòs, esdevingui educativa 
i aporti la possibilitat a l’infant d’adquirir noves 
destreses i capacitats o no, tot depenent de l’ac-
titud de les persones educadores, de com hagin 
planificat aquelles estones, de quin marge d’au-
tonomia hagin atorgat a l’infant... 

En el marc de l’assoliment dels objectius i compe-
tències bàsiques durant aquesta primera etapa 
dels petits de casa, cal disposar d’un detallat pro-
jecte educatiu on, a través de l’afectivitat i pro-
fessionalitat, els educadors guiïn l’aprenentatge 
atenent les circumstàncies o necessitats perso-
nals de cada infant.

FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
DiVEnDREs 16 CATALUNYA
DissAbtE 17 VILà
DiumEnGE 18 VILà
Dilluns 19 VICENTE
DimARts 20 YANGÜELA
DimECREs 21 CASANoVAS
DiJous 22 RoS
DiVEnDREs 23 PERMANYER
DissAbtE 24 CATALUNYA
DiumEnGE 25 CATALUNYA

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

DEFUNCIoNS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de Terrassa, 377

“Som criatures tan canviants que acabem  per experimentar els sentiments que fingim”
Benjamin Constant de Rebecque

@xavibella @txer0ki @edunardu
llac de Banyoles Barbacoa argençola

MEMòRIES DE L’ARxIU D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Magnífic exemplar d’uns automòbils que van circular aquells anys, anomenats popularment “rú-
bies”. El nom era conseqüència de la seva carrosseria, feta artesanalment amb fusta envernissa-
da al natural. Creiem que, aquesta, era del Senyor Roumens, el director de la fàbrica de Cal Piñot. 
Davant de la font de la plaça Major, beneïnt, el rector Mossèn Josep M. Esteve amb els escolans, 
amb creu alçada i un nombrós públic.  || FoNs: aRXiu d’HisTòRia dE casTEllaR  || aRXiuHisToRiacasTE-

llaR@Gmail.com ||  FacEBook.com/aRXiuHisToRia 

Benedicció de St. Cristòfol, 1950-51

Jordi Samaranch Marce
63 anys · 09/06/2017
Cristobal Montenegro Siles
84 anys · 10/06/2017
Montserrat Serra Torras
64 anys · 10/06/2017
Pilar Nerija Falgueras
83 anys · 12/06/2017



dEl 16 al 22 dE juNY dE 2017

la contra

Josep Maria Segarra

Entrem a una nova 
era immobiliària i 
hem d’estar preparats

Gerent de Nova Finques

Q
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Defensa que està al capdavant d’un negoci que ha 
nascut al poble i s’enorgulleix d’aquest fet. Considera 
que les feines que ha fet abans de dedicar-se a 
vendre pisos i cases li han forjat el caràcter

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
la sinceritat
Un defecte que no pots dominar?
la sinceritat
Una persona a qui admires?
El meu pare
La teva paraula preferida?
Endavant!
Quin plat t’agrada més?
Qualsevol de la meva mare
Un lloc ideal per viure?
puigcerdà
Casa o pis?
casa
Lloguer o propietat?
propietat
Una pel·lícula?
‘El lobo de Wall street’
Un llibre?
‘decidir no es fácil pero te ha tocado a ti’
Un comiat?
Fins ara

”

“

· Et consideres un home fet a si 
mateix, un ‘self made man’?
D’alguna manera sí, perquè vaig co-
mençar aquest negoci amb 19 anys 
amb l’oficina de Castellar. La part co-
mercial se’m donava bé, gràcies a la 
confiança de la gent del poble. Mun-
tar un negoci de zero és molt difícil.

 · Vas arrencar el negoci quan el 
sector immobiliari estava en el 
seu millor moment. I també veu 
patir la crisi posterior. Quina fór-
mula va aplicar l’empresa per sor-
tir de la crisi?
Tant el meu soci com jo teníem molt 
clar que el nostre objectiu era fer créi-
xer l’empresa i consolidar-la. Per això, 
tots els diners que guanyàvem els re-
invertíem a  l’empresa perquè estigués 
econòmicament sanejada. L’exemple 
és que ara tenim set oficines i donem 

feina a una seixantena de treballa-
dors. Després d’uns anys molt durs, 
ara tornem a créixer.

· Això vol dir que hi ha una nova 
bombolla immobiliària?
No, això demostra que estan obrint 
més immobiliàries, en molts casos 
amb gent que no coneix el sector i 
que no ha viscut la crisi.  El reforç més 
gran que hem tingut és que hem fet 
negoci durant la crisi i ara ha arribat 
el moment en què podem reinvertir 
en la reforma de les oficines,  en la mi-
llora de tot el sistema informàtic i en 
la creació de taules de formació per 
a tot el personal que fins ara no tení-
em. Tot això per ser una immobilià-
ria referent.

· Vaja, que heu reinvertit en el ma-
teix negoci...
Absolutament tot. Tenir una ofici-
na al poble on vius i ser la primera 
de les set, tot i que no sempre no dei-

xes content tothom, és tot un repte. 
M’estimo el poble, tinc tota la famí-
lia aquí -som més de 60 persones- i 
no em puc permetre el luxe de tacar 
el nom de Castellar.

· Heu exportat el vostre model 
de negoci a Sabadell, Barberà...
Sí, hem obert dues oficines a Terras-
sa, quatre a Sabadell i una a Barberà. 
I estem estudiant noves obertures. 
Tot va començar a Castellar. De fet, 
encara me’n recordo quan políem les 
parets del local a les cinc de la mati-
nada. Igual que reconec que la millor 
feina que he tingut és haver treballar 
a Cal Villaró els caps de setmana du-
rant vuit anys. Això em va aportar una 
gran experiència en el tracte amb les 
persones. A més, també vaig ajudar 
el meu pare a la seva sabateria. Tot 
això m’ha forjat la personalitat que 
tinc, lluito a capa i espasa pel meu 
negoci i vetllo per la imatge del meu 
establiment perquè sé el que és tre-

ballar  caps de setmana i festius, car-
regant i descarregant... 

· També heu posat en pràctica mo-
dels de venda com el Home Sta-
ging, que és mostrar com que-
daria un pis buit tot moblat, o un 
Tour virtual. Creus en l’efectivitat 
d’aquests models?
Sí. En breu espai de temps comença-
rem a regalar ulleres 3D als clients que 
estiguin mirant pisos amb nosaltres 
perquè, a través d’Internet, des de 
casa seva puguin fer la visita virtual 
com si estiguessin físicament al pis.
 
· Això ajuda a vendre?
Sí, però sobretot fa que el propieta-
ri del pis no perdi el temps. La venda 
és més ràpida, hi ha més efectivitat i 
hi ha la màxima comoditat.

· Totes aquestes innovacions 
s’apliquen perquè no es ven?
La diferència a quan hi havia la crisi 

a ara és que en aquests moments hi 
ha molt oportunista que s’apunta 
al carro. D’aquesta manera, has de 
donar valors afegits per estar dalt 
de tot. És el mateix que passa amb les 
nostres oficines que hem remodelat 
de dalt a  baix perquè creiem que en-
trem en una nova era immobiliària i 
hem d’estar preparats.

· A Castellar del Vallès hi ha molt 
mercat a la venda?
No, possiblement el que falta és mer-
cat. D’obra nova poca cosa queda, de fet 
nosaltres farem una promoció d’aquí a 
poc temps. Potser una de les claus del 
nostre èxit és tenir estoc propi.

· Hi ha molt flux de persones entre 
Sabadell i Castellar?
Castellar està a un preu similar de 
la Creu Alta  i pel mateix preu tens 
aquí tens una casa. Això fa que, dins 
del nostre grup, l’oficina de Castellar 
sigui una de les més exitoses.

 Jordi Rius


