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Setmanari d’informació local

Castellar del Vallès ha viscut enguany una festa molt participativa. En la imatge, un moment del Correlokals al carrer Colom. || Q.pascual FESTA  MAJOR | EspECial dE 16 pÀGiNEs
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Sis dies de festa a la carta

L’avantatge de tenir sis dies de Festa 
Major i més de 120 activitats pro-
gramades per escollir és que cada 
castellarenc i cada castellarenca ha 
pogut gaudir d’una “festa a la carta”. 
Una festa pròpia, feta a mida, depe-
nent dels gustos, de l’edat, de gau-
dir-la en família, amb amics o en 
parella... Uns sortien programa en 
mà, altres preferien sortir al carrer, 
sense rumb, i anar-se trobant amb 
els diferents actes que es succeïen 
a diferents punts i carrers de la vila. 

Un any més, la la ciutadania 
ha respost massivament a la ma-
joria d’activitats programades, tot 
i que aquest any, la pluja va fer la 
guitza el dissabte a la tarda, la qual 
cosa va obligar a suspendre alguns 
actes programats o a canviar-los 
d’ubicació.

El regidor de Cultura, Aleix 
Canalís, ha valorat “l’alta parti-
cipació de públic en una Festa 
Major que compta amb activi-
tats per a totes les franges d’edat 
i col·lectius i amb un 75% d’ofer-
ta promoguda per entitats, a qui 
felicitem i agraïm l’esforç d’or-
ganització”.

La Festa Major d’enguany, amb més de 120 activitats, ha comptat amb noves propostes i ubicacions

Segons Canalís, “aquesta edi-
ció de la Festa Major ha estat mar-
cada per la voluntat de seguir 
innovant amb noves propostes 
i ubicacions”. En aquest sentit, el 
regidor apunta que “el canvi d’ubi-
cació de l’acte institucional de la 
Diada Nacional de Catalunya a 
la plaça de Catalunya ha funcio-
nat molt bé, amb una assistència  
d’unes 350 persones”.

El regidor també destaca, 
entre d’altres, “les assistències 
al pregó d’El Gran Wyoming i als 
concerts de Ramon Mirabet a la 
plaça d’El Mirador i Doctor Prats 
a Vilabarrakes, activitats que han 
superat el miler d’espectadors ca-
dascuna”. I afegeix: “s’han conso-
lidat dos grans escenaris de Festa 
Major, el de la plaça d’El Mirador 
com a escenari únic al centre de 
la vila, i el de Vilabarrakes, al Pla 
de la Bruguera”. Precisament, Ca-
nalís ha volgut “felicitar l’entitat 
de Vilabarrakes, per la bona or-
ganització del Correlokals i de les 
barraques de Festa Major, acti-
vitats que com sempre han estat 
multitudinàries”.

El públic omplia l’espai de Vilabarrakes dilluns passat per escoltar les cançons del grup doctor prats. || Q. pascual

JORNada dE la iNFÀNCia

Noves atracccions 
per als més petits a 
l’Espai Tolrà

El darrer dia de la Festa Major de 
Castellar està reservat als més 
petits. Quan la resta d’infants del 
territori s’estan posant la motxilla 
per enfrontarse al primer dia 
d’escola, els de Castellar tenen 
per endavant una jornada plena 
de gresca.  Durant tot el matí de 
dimarts, la Jornada de la Infància 
va condensar els actes de la Festa 
Major a l’Espai Tolrà. Com cada any, 
es van instal·lar diverses atraccions 
a l’exterior i interior del recinte 
firal. En concret, dos rocòdroms, un 
pont penjat i tirolina, Roco sense 
fi, jumping 4 en 1, un trenet gratuït 
per a tothom, estructures musicals 
fetes amb materials reciclats, un 
espectacle itinerant a càrrec de 
Xip Xap titulat “Transhumància”, 

un taller de bitlles catalanes a 
càrrec del Club Bitlles Colobrers, 
futbol sala, una exhibició de 
rugbi, minitennis al carrer, una 
exhibició de bike trial a càrrec del 
campió mundial Alan Rovira i els 
pilots de l’escola Elbixo, etc.
Una de les novetats d’enguany 
va ser l’Splash Slide, un tobogan 
d’aigua de 75 metres que es va 
instal·lar al carrer de Galícia i que 
va tenir molt bona acceptació entre 
els infants, tot i l’ambient era fresc. 
També van estar molt concorreguts 
els inflables situats a l’interior de 
l’Espai Tolrà, inflables adaptats 
a les diferents edats. També hi 
ha hagut, durant tot el matí, un 
estand informatiu d’ACNUR, 
que disposava d’unes ulleres de 
realitat virtual per observar la 
vida en un camp de refugiats. 
A les 13 hores, els Bombers Volunta-
ris de Castellar van iniciar, com ja és 
habitual, l’esperat bany d’escuma. 
Prop d’un centenar d’infants van 
gaudir d’aquest espectacle d’aigua 
i escuma que posa el punt i final a la 
matinal de la Jornada de la Infància. 

Segons el regidor, l’única inci-
dència remarcable va ser “la pluja 
de dissabte que va obligar entre 
d’altres a canviar d’ubicació el 
concert d’El Gran Wyoming a 
l’Auditori Municipal, davant la in-
viabilitat tècnica de traslladar-lo 
a altres ubicacions més grans com 
l’Espai Tolrà”. Malauradament, 
l’Auditori no va poder encabir tota 
la gent que volia assistir al concert, 
fet que va motivar queixes per part 
del centenar de persones que es van 
quedar fora sense poder entrar a 
l’Auditori.  Altres activitats afec-
tades per la pluja van ser el Kenpo 
Karate, la Marató de Country i l’ex-
hibició castellera, que van canvi-
ar d’ubicació. A més, el concert de 
Mucca Failate i l’acte de l’ANC es 
van haver de suspendre. 

Finalment, el regidor també 
ha felicitat “tots els treballadors 
municipals i persones voluntàri-
es que han fet possible sis dies de 
festa amb prop de 120 activitats”. 
Canalís ha remarcat “l’actitud cí-
vica de la ciutadania , sense que 
s’hagin produït incidents”.   || 

cristina Domene



DEL 15 AL 21 DE sEtEmbrE DE 2017 03

Festa Major 17

a dalt, a l’esquerra, la cercavila gegantera a la plaça del Mercat. a sota l’espectacle itinerant ‘Rats’ .

a dalt, a la dreta, un dels integrants del grup doctor prats.  a sota, un jove al correfoc de dissabte

i a baix, a la dreta, ambient a la cercavila de gegants. || Q. pascual

balanç
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Gran Wyoming: “Us exigeixo que sigueu feliços”

El Gran Wyoming saluda la càmera amb els assistents al pregó al seu darrere. || Q. pascual

El popularíssim presentador i còmic Gran 
Wyoming va convidar els centenars de 
castellarencs i castellarenques que van 
omplir la plaça d’El Mirador a gaudir de 
la Festa Major d’aquest any. “Us exigei-
xo que sigueu feliços”, va cridar amb la 
seva conegudíssima dicció, tan familiar 
per als espectadors del programa ‘El In-
termedio’ de La Sexta.

Gaudir de la presència d’un astre te-
levisiu com el Gran Wyoming -que, per 
cert, també va actuar amb el seu grup 
Los Insolventes dissabte a l’auditori mu-
nicipal- va donar llustre a una invitació 
a la Festa Major dintre del que es podria 
considerar un pregó típic, de tota la vida. 
Amb la seva sola presència damunt l’es-
cenari de la plaça d’El Mirador, José Mi-
guel Monzón (nom real del Wyoming), i 
una experiència a prova de bombes en 
aquest tipus d’esdeveniments, va ser 
capaç de llançar un discurs basat en la 
recerca de la felicitat, “de viure de ve-
ritat, de viure bé, de recuperar el goig 
de viure”, va proclamar a crits.

Potser, la grandíssima expectació ge-
nerada va fer que els assistents trobessin 
a faltar referències a Castellar del Vallès 
-de fet, el Gran Wyoming ha visitat la vila 
en diverses ocasions- o, fins i tot, a l’actua-
litat política més candent. Però, en aques-
ta ocasió, el mordaç i àcid presentador va 
optar per l’ortodòxia i es va concentrar en 

  J.G.

pREGó | pLAçA d’EL MiRAdOR

llançar missatges plens de positivitat. Ja 
va advertir en l’arrencada que havia pre-
parat “un discurs filosòfic” centrat en 
fer una invitació a sentir-nos vius.

Segons va descriure el còmic, la so-
cietat d’avui està molt obsessionada amb 
les xarxes socials i està deixant de banda 
les relacions de tu a tu. “Ens emprenyen 
massa els altres perquè creiem que no 
els necessitem. Cras error. Hem perdut 
els carrers. Nosaltres mateixos ens 
hem ficat en conserva”, va reflexionar 

El mediàtic humorista 
va protagonitzar un 
dels pregons més 
multitudinaris que 
es recorden

tot convidant els presents “a sortir de 
la llauna” i “substituir el món virtual 
pel món real, el que hem après pel que 
hem viscut”. Fins i tot va voler recupe-
rar un preciós poema de León Felipe que 
inclou els següents versos: “La mano oci-
osa es quien tiene mas fino el tacto en 
los dedos,/ decía el príncipe Hamlet, 
viendo/ cómo cavaba una fosa y canta-
ba al mismo tiempo/ un sepulturero”.

Sens dubte va ser tota una demos-
tració de la seva llarguíssima trajectòria 

damunt dels escenaris embadalint audi-
ències amb la seva oratòria poder inserir 
un poema així en un pregó de Festa Major. 
Evidentment, el Gran Wyoming, fidel al seu 
tarannà, no es va separar ni un mil·límetre 
de la seva manera d’entendre el món de l’es-
pectacle que té com a principal argument 
respectar la intel·ligència de l’audiència.

No cal dir que també va triomfar dis-
sabte a l’escenari de l’aduitori acompanyat 
del seu grup Los Insolventes. Però això és 
una altra història [aneu a la pàgina 21]. 

Xifra 
d’assistents al 
pregó, segons 
l’organització

EspECTadORs

1.500

El Correlokals atrau 
1.500 persones

VilabaRRakEs | JOvES

L’entitat de Vilabarrakes va organit-
zar la nit del passat divendres la 12a 
edició del Correlokals. L’activitat, 
que va recórrer els carrers de Cas-
tellar des de l’Era d’en Petasques i 
fins al Pla de la Bruguera, va comp-
tar amb la participació de 1.500 per-
sones, segons l’organització. Des del 
punt de sortida, es van fer 4 parades 
més, a càrrec dels 7 col·lectius parti-
cipants. La Kantera, que estava ubi-
cada a l’Era d’en Petasques, Cal Gori-
na a la font de la plaça Major, l’Esbart 
Teatral al carrer Colom, Lokalismo 

 a.p.

El capgròs bartomeu fent el pregó jove de Correlokals. || Q. pascual

i Les Waikiki a la plaça d’El Molí i la 
Colla Castellera de Castellar i War 
House a l’espai de Vilabarrakes, al 
costat de l’skate park. 

El pregó jove de Festa Major 
per part del capgròs de Vilabarra-
kes, en Bartomeu, va destacar el 
que tenen en comú totes les festes, la 
presència de gent motivada organit-
zant-les. En aquest sentit, Bartomeu 
va expressar la necessitat de trobar 
“gent jove, amb noves idees, amb 
moltes ganes de passar-ho bé i de 
pringar, per fer possible la millor 
festa”. Finalment, va celebrar que 
aquest any les barraques van comp-
tar amb un escenari cobert.    
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Les vilabarrakes més potents

L’entitat juvenil ha 
estrenat un escenari 
cobert de grans 
dimensions i un equip 
de so més potent

Vilabarrakes va organitzar durant la 
Festa Major 2017 de Castellar tres ac-
tivitats diferents. Dijous a la tarda ce-
lebrava la segona edició de la Gimka-
na del Revés, divendres a la nit el XII 
Correlokals i les nits de dissabte, diu-
menge i dilluns omplia de música i am-
bient l’espai de Vilabarrakes. 

L’entitat de joves de la vila obria 
la seva proposta festiva amb les pro-
ves de la Gimkana del Revés, que van 
rebre una bona participació i que co-
mençaven a donar el to de festa al jo-
vent castellarenc. Així, divendres, 
seguia l’activitat amb la 12a edició 
del Correlokals, que va recórrer els 
carrers de Castellar des de l’Era d’en 
Petasques i fins al Pla de la Brugue-
ra, i va comptar amb la participació 
de 1.500 persones, segons l’organit-
zació. Des del punt de sortida, es 
van fer quatre parades més, a càr-
rec dels 7 col·lectius participants. La 
Kantera, que estava ubicada a l’Era 
d’en Petasques, Cal Gorina a la font 
de la plaça Major, l’Esbart Teatral al 
carrer Colom, Lokalismo i Les Wai-
kiki a la plaça del Molí i la Colla Cas-
tellera de Castellar i War House a 
l’espai de Vilabarrakes, al costat de 
l’Skate Park.

Com ja és habitual, el Corre-
lokals va començar amb una boti-
farrada popular a l’Era d’en Petas-
ques, en la qual hi van poder sopar 
650 persones. En aquest punt, va ser 
on es va estrenar una de les novetats 
de l’edició. Hi va haver l’actuació del 

 anna parera

Ball de Bastons de Castellar, que se-
gons afirma Germán Ligero, presi-
dent de Vilabarrakes, “va agradar 
molt als presents”. Durant el recor-
regut, també es va estrenar el gegant 
de la Lluna de la Colla  Gegantera de 
Castellar que “va permetre incloure 
un element de cultura popular que 
va estar molt bé”, explica Ligero.

Les següents nits de dissabte, 
diumenge i dilluns va ser a l’espai 
de Vilabarrakes, al costat de l’Skate 
Park, on l’entitat va realitzar la seva 
programació festiva. Aquest any de 
Festa Major llarga, Vilabarrakes fa 
una valoració “de 10 en totes les nits, 
tant a nivell de qualitat del so, dels 
grups, de l’afluència de gent, del 
funcionament de tot i del compli-
ment dels horaris”, assegura Lige-
ro. També destaquen les bones sen-
sacions dels col·lectius participants 
i estan especialment contents de la 
bona assistència la nit de dilluns “que 
és la més complicada”, diu Ligero.
La novetat d’aquest any era l’escenari 
cobert i de grans dimensions (15x10 
metres) que, segons l’entitat organit-
zadora, “fa caliu, dona una imatge 

la kantera i l’ETC recollint els premis a la millor ambientació i disfressa, respectivament. || Q. pascual

El cantant de ‘Me fritos and the gimme cheetos’ enmig del públic. || Q. pascual

molt més professional, un so molt 
millor, els grups toquen molt més a 
gust”. “Els grups van al·lucinar per 
l’afluència de gent, per l’escenari i 
la potència que tenia l’equip de so”, 
segueix relatant el president de l’en-
titat. Tanmateix, els va agradar molt 
el tracte rebut per part de la Comis-
sió escenari i van quedar sorpresos 
de la bona organització de la festa, 
feta per joves i sense ànim de lucre.

Paral·lelament a la qüestió mu-
sical, les Vilabarrakes castellaren-
ques es caracteritzen per l’ambienta-
ció que fa cada col·lectiu participant. 
Aquest any, els de l’ETC anaven de 
Harry Potter en el seu “Esbartum Le-
viosa”, Zona Rate de presoners amb 
la seva barraca “Orange is the new 
Rate”, La Kantera s’havien inspirat 
el l’Oktoberfest per fer el seu “Sep-
temberfest”, Sense Nom anaven flu-
orescents, les Waikiki de bomberes 
i la Colla Castellera tenia una ambi-
entació medieval. La nit de dilluns 
es van repartir ja els tradicionals 
premis a la millor ambientació i a la 
millor disfressa, que van ser per La 
Kantera i l’Esbart, respectivament. 

joves
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MúsiCa | AMiCSdELS 80’S i 90’S

COMERç | STREET MARkET

Un clam per reviure la música dels vuitanta

És tot un clàssic de la Festa Major 
de cada any i una cita ineludible 
després del pregó. La vuitena edi-
ció de la Trobada Amics dels 80’s i 
90’s, que es va fer divendres al Re-
cinte Firal de l’Espai Tolrà, va com-
plir amb les expectatives  i es pot 
dir que “quasi arribem als 4.000 
assistents”, constata el discjò-
quei David Fuentes, alma màter 
de la trobada.

L’esperit general de la festa 
és que “hi va haver molt bon am-
bient i hi ha ganes de repetir un 
altre any”. Els assistents a la festa 
dels 80’s i 90’s no es circumscrivi-
en a Castellar i enguany ha vingut 

La trobada dels 
80 aplega unes 
4.000 persones 
a l’Espai Tolrà

de llocs com Sabadell, Terrassa, 
Cardedeu o Manresa atrets per la 
convocatòria.  Fuentes va punxar 
música  juntament amb  el discjò-
quei David Muñoz.

 Al llarg de  tota la nit van sonar 
cançons de  Dire Straits, Alaska y Di-
narama, Stevie Wonder, Opus, can-
çons de l’estiu dels vuitanta i dels 
noranta, Madonna, Miguel Bosé, 
Objetivo Birmania, Paul McCartney, 
Phil Collins, Duran Duran, Mecano, 
Limah, Video Kids, Baltimora, Ray 
Parker Jr, A-ha o Desireless. 

A més de la música, es van fer 
quatre sorteigs: un sopar per a dues 
persones, gentilesa del restaurant 
Masia El Brunet; un equip de músi-
ca per a cotxe amb ràdio Cd-MP3 
Kenwood i joc d’altaveus Renegade 
oferts per Ibersound Sabadell; un 
creuer pel Mediterrani en el vaixell 
Costa Favolosa per a dues perso-
nes, gentilesa de Costa Cruceros i 
l’agència de viatges Ambartours i 
un bitllet d’avió d’anada i tornada a 
Mallorca per a dues persones, gen-
tilesa d’Ambartours i Travelplan/
Air Europa.

 J. R.

La fira dels 
comerciants 
es reinventa

Els visitants de  l’street Market & Gothic Tolrà passant davant de la parada de kids & Us. || Q.pascual

la festa dels amics dels 80’s i 90’s va aplegar gent vinguda de fora de Castellar. || h. gallarDo

Lligar el patrimoni de què disposa Caste-
llar vinculat a la família Tolrà amb una fira 
de comerciants en principi no sembla que 
hagi de tenir molt de sentit. Comerç Cas-
tellar va celebrar diumenge la seva tradi-
cional fira de Festa Major, rebatejada fa 
dos anys com a Street Market, i enguany 
se li vaposat l’afegitó de Gothic Tolrà com 
a ambientació de les parades i com a acti-
vitat de dinamització amb visites guiades 
per l’església de Sant Esteve, la rectoria i 
la cripta dels Tolrà.

El bon clima de diumenge va fer que 
nombrosos castellarencs i castellarenques 
s’acostessin a la fira, disposada entre el car-
rers Sala Boadella, Hospital i Montcada- 
aquí només hi havia un únic expositor, el 
concessionari Motor Sport-.El president de 

  J. R.

Comerç Castellar, Toni Santos, va apuntar 
que “tot i que les obres de L’Illa del Cen-
tre no s’han acabat, això no ha suposat 
cap obstacle per fer la fira als carrers del 
centre”. Des de l’estand de Comerç Caste-
llar es va aprofitar per fer la targeta de fide-
lització de l’associació entre els visitants.

Un dels alicients d’enguany eren les 
visites guiades que va fer Llorenç Genescà, 
que, segons la mateixa associació comer-

L’Street Market 
atreu nombrosos 
visitants treient suc 
de l’ambientació en 
el món dels Tolrà  

cial, no van acabar de funcionar i només 
es va fer la visita guiada de la tarda. Els cli-
ents havien d’emplenar un cupó amb tres 
segells dels establiments que participaven 
a la fira. Després havien d’anar a la carpa 
de Comerç Castellar i bescanviar el cupó 
per la visita. La mateixa carpa de l’associ-
ació de comerciants estava ambientada en 
els Tolrà. Hi havia un Photocall per fer-se 
una foto com si fos un matrimoni de l’èpo-

són les que van 
presents a la fira 
street Market & 

Gothic Tolrà

paRadEs

40
ca modernista, un espai expositiu del patri-
moni dels Tolrà i una reproducció del do-
cumental ‘Can Tolrà, 140 anys de la nostra 
història’ de Josep Vidal.  

Els visitants es van concentrar sobre-
tot entre les 12 i les 14 hores, tot i que l’aflu-
ència també va ser molt notable a la tarda. 
La fira es va animar amb les actuacions de 
Di-versions cor de gospel al matí i Espa-
iart a la tarda.
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Cal Gorina va apostar enguany per 
dedicar la seva programació d’actes 
de Festa Major a la lluita contra el se-
xisme. Així, durant la celebració es va 
posar en marxa una campanya de sen-
sibilització adreçada a aconseguir una 
Festa Major lliure d’agressions sexistes. 

Concretament, es van elaborar  
samarretes, gots i cartells amb mis-
satges antisexistes que es van pen-
jar en diversos punts de la vila durant 
tota la celebració. A més, es va re-
dactar un protocol d’actuació en cas 
d’agressió sexista i es va instal·lar un 
‘punt lila’ d’atenció i d’informació en 
aquest àmbit. La campanya també va  
incloure falques reivindicatives con-
tra el masclisme que es van emetre a 
través de la megafonia de Cal Gorina 

Cal Gorina celebra 
el sisè aniversari 
per Festa Major
durant la festa, l’entitat va dur a terme una 
campanya contra les agressions sexistes

Quant als actes de Festa Major, 
Cal Gorina va oferir una programació  
per a tots els gustos. Des d’activitats 
d’animació infantil amb Carles Cube-
res, els concerts de Ginys i els Mont-
grons o el birra-tapa. Segons l’organit-
zació, les activitats que van comptar 
amb més participació van ser la batu-
cada del grup Tucantandrums i la nit 
gastronòmica i musical del birra-tapa.  

sisè aniversari de cal gorina

D’altra banda, la festa també va servir 

lanç d’aquests sis anys és molt positiu 
perquè s’ha ampliat l’oferta formati-
va estable i puntual. “Hem afegit un 
grup de lactància, un grup de dol, 
un grup d’autodefensa personal 
per a dones i un grup de conversa 
en anglès”, detalla el dinamitzador. 

Múrcia també destaca l’èxit de 
participació del I Cicle d’Educació de 
Cal Gorina, dedicat a professionals 
del món educatiu, “en què vam in-
tentar fer una crítica constructi-
va de l’educació”.  

i també abans i després de les actua-
cions musicals previstes per l’entitat. 

El dinamitzador de Cal Gorina, 
Carlos Múrcia assegura que ha estat 
una experiència “molt interessant” 
i destaca que afortunadament només 
van dur a terme “tasques informati-
ves i no d’atenció” al ‘punt lila’. “Hi va 
haver molta gent interessada, algu-
nes entitats que ens van demanar el 
protocol que vam fer”, afegeix Múrcia.

Finalment, Cal Gorina i l’Assem-
blea Llibertarà van elaborar per Festa 
Major la ruta autoguiada  Dones i espai 
públic. Agressions masclistes als nos-
tres carrers. El recorregut repassava 
diversos punts sensibles de la vila on 
els participants van trobar un codi QR 
que els va enllaçar amb un àudio en 
què s’explicava i es convidava l’oient 
a reflexionar sobre algunes situaci-
ons d’abús i agressió sexista.

per celebrar el sisè aniversari de l’en-
titat. De fet, el matí de dissabte passat 
el col·lectiu va convocar els socis i sim-
patitzants per fer un brindis, i també 
per donar el tret de sortida a la cam-
panya de captació de socis. 

En aquest sentit, el dinamit-
zador de Cal Gorina detalla que el 
mes d’octubre es durà a terme una 
assemblea “amb tota la gent vincu-
lada a Cal Gorina per decidir com 
volem que sigui l’espai”, els reptes 
de futur. Múrcia assegura que el ba-

Cal Gorina ha fet campanya per Festa Major contra el sexisme. En la imatge una jove llueix una samarreta de la campaya . || Q. pascual

  Rocio Gómez
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Festa Major 17 11 de setembre
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El matí assolellat feia preveure una jornada 
molt participativa als dos actes en motiu de 
la Diada Nacional previstos a Castellar del 
Vallès. I així va ser. En el cas de l’acte insti-
tucional s’estrenava un nou espai: sota la se-
nyera de grans dimensions de la plaça Ca-
talunya (dos per tres metres de grandària 
que onegen a nou metres d’alçada). De fet, 
era l’única senyera present a la plaça Cata-
lunya: entre els més de 350 assistents a l’ac-
te només es veien estelades.  A banda de la 
ubicació, el format de l’acte també va canviar 
perquè s’ha volgut implicar la societat civil. 
Per aquest motiu, l’ofrena floral va arrencar 
amb la participació d’una entitat de la vila, 
la més antiga, la Societat Castellarenca, un 
gest que s’anirà repetint en els propers anys 
per obrir la Diada al teixit associatiu local.

Políticament l’acte va estar presidit 
pel consens. El discurs de l’alcalde, Igna-
si Giménez, ja publicat divendres passat, 
anunciava que l’Ajuntament  de Castellar 
“no posarà cap impediment, ni obsta-
cle, ni trava perquè els ciutadans puguin 
participar en el Referèndum del proper 1 
d’octubre”. De fet, quan ho va llegir davant 
dels assistents va rebre una ovació. Gimé-
nez també va subratllar en el seu parlament 
que “vivim, clarament, temps de cruïlla i 
s’albira un inevitable canvi d’etapa. Les 
properes setmanes marcaran el camí del 
nostre país durant les properes dècades”. 
En aquest sentit, va reiterar el que ja ha anat 
dient en d’altres discursos de l’11 de setem-
bre anteriors, que “hi ha un ampli consens 
en què la consulta ha de ser l’instrument 
en base al qual puguem resoldre les legí-
times diferències” que es donen al país. “I 
això passa per reconèixer que Catalunya 
té dret a decidir el seu futur. I, per tant, 
no val fer de les lleis una barrera infran-
quejable”, va apuntar.

Posteriorment, l’alcalde va explicar 
que, si finalment es porta a terme la vota-
ció de l’1 d’octubre, serà la Generalitat “qui 
haurà de vetllar perquè la jornada es 
pugui dur a terme amb normalitat ja que 
és qui convoca el referèndum”. En aquest 
sentit, va expressar també que el que pugui 
passar en els pròxims dies és “una gran in-
cògnita perquè la situació és molt com-
plexa i s’estan vivint moments de gran 
tensió dels del punt de vista institucio-
nal i jurídic”. A més, va assegurar que de 
cara a l’1 d’octubre caldrà “salvaguardar 
els treballadors municipals i funcionaris 
i la institució de l’Ajuntament”.

reaccions

Per part del principal grup de l’oposició, 
Rafa Homet (ERC), va valorar positivament 
el consens en l’acte de la plaça Catalunya 
perquè “hem aconseguit un acte institu-
cional, no un acte de govern”. Homet, tot 
i considerar “massa neutre” el discurs de 
l’alcalde va considerar “important l’anunci 

que l’Ajuntament no posarà cap trava al 
referèndum”. Pel portaveu d’ERC, aquest 
posicionament de l’equip de govern és “re-
flex de la realitat del país, la gent vol votar 
i expressar la seva opinió”. De fet, Homet 
va avançar que a Castellar es podrà votar 
“pràcticament com sempre”. En concret, 
hi haurà tres canvis perquè la jornada de vo-
tació no comptarà amb espais municipals 
oberts, seran exclusivament de la Generali-
tat. Segons Rafa Homet, els votants de l’Es-
pai Tolrà ho podran fer a l’institut Castellar, 
qui vota a El Mirador s’haurà de desplaçar 
al pavelló Dani Pedrosa i qui vota a l’Ate-
neu haurà de passar pel vestíbul de l’esco-
la Sol i Lluna. És  una proposta que Homet 
va qualificar de “raonable”. “No és 100% 
el que ens agradaria però hi haurà 7 col-
legis electorals a disposició de la gent”.  
Sobre el propi referèndum, el portaveu re-
publicà considera que “és legal perquè el 
Parlament dona el marc legal i jurídic”.

Per part de Decidim Castellar, la seva 
portaveu Bet Tena, va subratllar que “els 
dos actes commemoratius de la Diada 
Nacional de Catalunya amb comptat amb 
discursos unitaris”. Sobre la situació polí-
tica que s’està vivint aquests dies de cara al 
referèndum de l’1-O va apuntar que “sem-
bla que l’estat espanyol va a totes”. “De 

diada de consens a la plaça Catalunya

Els membres de la 

societat Castella-

renca fent l’ofrena 

floral. || Q. pascual

l’alcalde, ignasi Giménez, amb la resta de l’equip de govern i els representants dels grups de l’oposició. || Q. pascual

L’anunci que 
l’Ajuntament no 
posarà traves l’1-O 
rep el suport d’ERC, 
decidim, pdeCAT i 
Castellar en Comú

l’acte institucional. Els seus portaveus Dani 
Martínez i Carles Garcia van celebrar que 
aquest any s’havia fet un acte “més trans-
versal i molt més obert a la ciutadania i 
a les entitats”. Sobre l’1-O, els dos respon-
sables de la nova formació política van mos-
trar-se “confiats que es pugui votar a Cas-
tellar amb normalitat”. En aquest sentit, 
Dani Martínez va asseguar que Castellar 
en Comú “recolza la decisió de l’alcalde” 
de no posar traves a l’1-O perquè, segons va 
dir, “el dret a decidir està dins l’ADN de 
la nostra força política”.

fora de l’acte institucional

Per la seva banda, ni Ciutadans ni PP van 
participar a l’acte institucional amb motiu 
de la Diada. El president de PP Castellar, 
Antonio Carpio, opina que “des de fa cinc 
anys, les elits independentistes han ins-
trumentalitzat l’11-S per convertir-lo en 
una jornada exclusiva i excloent”. 

Quant al context polític actual que 
es dibuixa després de l’aprovació al Parla-
ment de la llei per tramitar el referèndum 
de l’1-O, Carpio diu que va ser “la combi-
nació de la falta de respecte que tenen 
els independentistes,  JxSí i la CUP, vers 
tots els catalans que estan representats 
al Parlament de Catalunya” i també vers 
“la democràcia”. Per a Carpio, el referèn-
dum “és il·legal i sense recorregut com 
s’ha comprovat aquests dies amb la res-
posta del Tribunal Constitucional”, i té 
“un resultat fixat”.En aquest sentit, de-
mana a l’alcalde de Castellar Ignasi Gimé-
nez que  “respecti la llei que ha de regir 
a les institucions i la democràcia per-
què el nostre Ajuntament no cedeixi 
al xantatge independentista” i d’altra 
banda que “no posi en perill els funcio-
naris del nostre ajuntament”. 

Per al responsable de Ciutadans de 
Castellar, Josep Rosales, el referèndum 
“és il·legal, una paròdia”, i va apuntar 
que si l’Ajuntament “cedeix locals i està 
per fer-lo possible, haurà d’assumir les 
conseqüències que se’n puguin derivar”. 

 ||  reDacció

tota manera, sembla que a partir del dia 
6 de setembre [quan el Parlament va apro-
var la llei de convocatòria del referèndum] 
la gent ha fet un clic, ja no tenim por, som 
gent valenta, volem reivindicar-nos, al 
final estem demanant un acte absoluta-
ment democràtic, que és votar”, va refle-
xionar la portaveu de Decidim, qui també 
va recordar que l’11 de setembre és un dia 
“per mobilitzar-nos i reivindicar-nos”.

Bea Garcia, de PDeCAT, va mostrar-se 
“agraïda” amb l’equip de govern perquè, 
“per primera vegada, hem consensuat 
l’acte institucional de la Diada i hem dis-
posat amb antelació del ban de l’alcalde, 
un discurs amb el qual ens hem sentit re-
presentats”. Pel que fa a la pròpia convo-
catòria del referèndum, Garcia va coincidir 
amb Rafa Homet que és absolutament legal: 
“En democràcia, la gent ha de poder ex-
pressar-se i, per això, es totalment legal 
posar urnes”. En aquest sentit, en relació 
a com es podrà viure la jornada de l’1-O a 
Castellar, la portaveu del PDeCAt consi-
dera que a la vila “s’ha treballat de ma-
nera proactiva per part de les forces po-
lítiques al consistori” i es podrà portar a 
terme la votació amb normalitat.

Castellar en Comú, sense representa-
ció al consistori, també va voler participar en 

És el nombre 
d’assistents 
a l’acte de la 

plaça Catalunya

pERsONEs

350
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política

discurs unitari independentista 

Representants dels convocants a l’acte independentista de Cal Targa. || Q. pascual

L’acte independentista davant de Cal 
Targa va comptar amb la presència 
de centenars de persones. La porta-
veu de la CAL, Mireia Sans, va llegir 
un manifest unitari de totes les for-
ces independentistes (ERC, PDe-
CAT, Decidim Castellar) i les enti-
tats ANC i la CAL. Entre altres coses, 
el discurs va fer una al·lusió a l’acte 
de l’11 de setembre: “Es podria dir 
que sí, que l’11 de setembre va su-
posar una derrota, una gran der-
rota per les aspiracions catalanes 
d’autogovern. Però, si s’analitza 
des d’un altre punt de vista, es pot 
entendre que els catalans el que 
recordem i homenatgem és la re-
sistència del poble als embats de 
l’enemic”. Fent una retrospectiva, 
també es va fer referència als 40 anys 
de franquisme: “Malgrat la duresa 
del règim i la intenció de convertir 
la llengua i la cultura catalanes en 
un acte domèstic, el poble no ho va 
permetre, alguns van lluitar fins al 
final i d’altres ho van fer des d’una 
manera més silenciosa”.

A part de recordar els catalans 
que han lluitat per Catalunya, “avui 
el repte és mirar cap al futur. Un 
futur il·lusionant, amb vista al re-
ferèndum de l’1 d’octubre”. Es trac-
ta, de nou, “una d’aquelles oportu-
nitats en què el poble català ha de 
resistir els atacs arribin des d’on 
arribin i ha de tenir clar quin és 
l’objectiu final de tot aquest pro-
cés”. En el manifest es posa de ma-
nifest que l’1 d’octubre cal que hi hagi 

ERC, pdeCAT, decidim Castellar i les entitats AnC i la CAL mantenen 
l’acte de commemoració de l’11S al carrer de les Roques 

urnes als col·legis electorals i “que la jorna-
da es desenvolupi amb total normalitat. I, 
desenganyem-nos, aquest és una feina que 
ha de fer el govern de la Generalitat i els 
Ajuntaments”. En el manifest s’anuncia que 
són moltes les administracions locals “que 
han explicitat el seu suport al referèndum 
signant decrets d’alcaldia, de l’alcalde de 
Castellar hem sentit que no hi posarà im-
pediments”. Però les forces independentistes 
destaquen que “d’un municipi com el nostre 
n’esperem alguna cosa més. Cal un compro-
mís ferm. Què passarà si el govern de l’estat 
anuncia actituds repressives contra els al-
caldes que cedeixin locals? Mantindrà l’al-
calde ferma la seva proposta? Els castella-
rencs podrem votar?”. Aquestes són algunes 
de les respostes sobre les quals cal una res-
posta urgent “perquè cada hora que passa 

pOlíTiCa | diAdA nACiOnAL dE CATALUnyA

la repressió que arriba des de l’estat espa-
nyol serà més dura i més incisiva i caldrà 
molta valentia”  i aquesta feina, continua el 
manifest, “no la poden fer els ciutadans 
ni les entitats independentistes, sinó que 
és una tasca ferma que han de fer els re-
presentants legals del poble: els regidors 
i els alcaldes”.

El referèndum ha de ser, afegeix el ma-
nifest, ni més ni menys que unes eleccions 
qualssevol, “calen uns col·legis electorals 
repartits pel poble i totes les garanties”. 
El manifest conclou dient que el millor esce-
nari del resultat seria que es produís després 
d’una alta participació. Tot i que el PSC no va 
estar present en aquest acte, sí que ha volgut 
fer prèviament una ofrena floral en aquest 
lloc tan destacat per ser casa d’estiueig de 
Lluís Companys.  || reDacció

dECidiM CasTEllaR | 1 OCTUbRE

L’assemblea de Decidim Castellar, ha fet palès la seva 
postura respecte el referèndum  de l’1 d’Octubre i apos-
ta explícitament per l’autodeterminació dels pobles 
i “es considera que el proper 1 d’octubre serà una 
data molt important pel poble de Catalunya, ja que 
aquest dia ens preguntarem si volem – o no- esde-
venir un estat independent en forma de república, 
exercint en cas afirmatiu, el dret del poble català a 
l’autodeterminació”, segons destaca en un comunicat.

Decidim Castellar considera que el referèndum 
és per si mateix una eina de participació política molt 
potent, que en aquest cas “esdevé essencial per a que 
el poble català es manifesti sobre la independència 
de Catalunya, l’únic a qui cal preguntar”.  El pro-
per 1 d’octubre, sigui quina sigui la posició de cadascú, 
“hem de participar per fer saber el nostre posicio-
nament. Des de Decidim es valora que la participa-
ció al referèndum és el que dotarà de garanties de-
mocràtiques aquest procés”.

Des de Decidim es considera que la ciutadania 
s’ha mobilitzat en nombroses ocasions per a la inde-
pendència, però destaca en el comunicat que “ens cal 
aquest referèndum, com a eina clarificadora que 
ens permeti a totes les persones pronunciar-nos 
sobre aquesta qüestió específica i no vinculada a 
cap votació de partits”. En aquest sentit, el proper 
20 de setembre a les 19h a la plaça de cal Calissó Deci-
dim Castellar com a membre de les Candidatures Al-
ternatives del Vallès, organitza l’acte central de cam-
panya d’aquesta coalició, amb el lema ‘Votar és el teu 
dret, que no te’l prenguin’.  Hi participarà Anna Ga-
briel , diputada de la CUP-Crida Constituent- i Mati-
es Serracant , alcalde de Sabadell. 

D’altra banda,  Les Candidatures Alternatives 
del Vallès  són una agrupació que va sorgir l’any 2002 
entre diverses candidatures de l’esquerra alternativa 
del Vallès Occidental, amb la voluntat de coordinar es-
forços per a elaborar i oferir propostes alternatives al 
model territorial, polític, social, urbanístic i ecològic 
“que s’imposa a la nostra comarca”.  || reDacció

Aposta a favor del 
referèndum i una 
alta participació
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Espai d’Entitats Castellarenques

El RETaUlE dEl FlaUTisTa CURsOs dE CUlTURa 
i llENGUa ÀRab 

CURs iNTENsiU dE liNdy HOp

T.i.C. Escènic la Hermandad sonaswing

dia: 15, 16 i 17 de setembre
Hora: dv. i ds. 21.30 h; diumenge, 
18.30 h
lloc: sala de petit Format de 
l’ateneu

t.i.c. escènic porta a l’ateneu 
aquesta farsa de Jordi teixidor, amb 
música en directe, amb adaptació  de 
Jeroni oller. una proposta divertida 
que la companyia presenta amb la 
ferma intenció de fer-vos passar una 
molt bona estona rient .
reserva d’entrades a Queviures 
mañosa, tel. 93 714 56 35.

Cultura i llengua àrab per 
a adults: dt. de 19 a 20.30 h, 
a partir del 3 d’octubre, curs 
Dialecte; dj. de 17.30 a 19 h curs 
clàssic i i de 19 a 21 h curs clàssic 
ii, a partir del 5 d’octubre.
Cultura i llengua àrab per a 
infants: dt. de 17.30 a 19 h a partir 
del 3 d’octubre.

tots els cursos s’impartiran a el 
mirador. cal inscripció prèvia.

l’entitat sonaswing castellar 
inicia aquest divendres un curs 
intensiu de lindy hop de 1r nivell. 
el curs tindrà lloc els dies 15, 18, 25 
i 29 de setembre, de 20 a 22 hores 
a la sala Blava de l’espai tolrà.
 
Ball en parella. 
preu: 35 €/persona.
 
inscriu-te o demana’ns més 
informació!

+ iNFO: 
www.castellarvalles.cat

+ iNFO i iNsCRipCiONs: Regidoria 
de programes socials (c. portugal, 
2C), matins de 10 a 15 h

+ iNFO i iNsCRipCiONs: 
a/e sonaswingcastellar@gmail.com,
tel. 677 37 22 82

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

+ iNFO: 
www.castellarvalles.cat

Cal Gorina, CCCV i l’aula amics del puig de la Creu

aNGRy iNUk (iNUiT ENFadaT) 
dia: divendres 15 de setembre
Hora: 20 h
lloc: auditori municipal
Vo subtitulada en català

Documental que dóna al poble dels 
inuits, que tenen en les foques el seu 
aliment bàsic i un dels fonaments 
de la seva economia, l’oportunitat 
de defensar-se dels prejudicis 
culturals que envolten el seu estil de 
vida i plantar cara als grans grups 
ecologistes internacionals que mai 
no els han volgut escoltar.

dies: dissabte 16 i diumenge 17 de 
setembre
Horari: dissabte, de 20 a 23.30 h, i 
diumenge, de 7.30 a 13 h
lloc: ermita del puig de la creu

caminada, sardanes, esmorzar, 
sopar, gegants, actuació de la 
coral Xiribec, etc. consulteu la 
programació d’actes completa al 
web municipal.
organització: amics del puig de 
la creu

dOCsbaRCElONa dEl MEs 16a TRObada dE TaRdOR

actualitat

A les 14 hores del dilluns 11 de setembre, 10 
autocars, de 55 places cadascun, organitzats 
per l’ANC de Castellar sortien de la vila cap a 
la manifestació de Barcelona en motiu de la 
Diada de Catalunya. Eren les 15.10 hores quan 
els centenars de castellarencs, abillats amb 
samarretes i estelades, arribaven al carrer 
Còrsega. El tram assignat a la comitiva cas-
tellarenca era el 110, la zona dels Jardinets 
de Passeig de Gràcia. “Nosaltres érem, a la 
cua, a la part de la muntanya, no sentíem 
gaire el que deien, però teníem davant els 
castellers de Terrassa i els Timbals i vam 
passar una estona molt agradable”, ex-
plica Trini Pérez, coordinadora de l’ANC de 
Castellar. A les 17 hores, Barcelona emmudia 
amb el minut de silenci dedicat a les víctimes 
de l’atemptat terrorista del 17 d’agost. “Va 
ser impressionant. Semblava impossible 
que tantes veus diferents, de grans, de pe-
tits... de sobte callessin”, assegura Pérez. 
A les 17.14, una lona, passava, amb l’ajut dels 
voluntaris, per sobre dels manifestants “en 
aquell moment ens vam posar la samar-
reta groga, que portava escrit “sí”, en di-
ferents idiomes”. 

l’1 d’octubre

A les portes de la celebració del referèndum 
sobiranista de l’1 d’octubre, Trini Pérez con-
fia que la participació “serà alta”. “Serà un 
referèndum amb totes les garanties. Vin-

preparats per a l’1 d’octubre

part de la comitiva castellarenca a la manifestació del passat 11s. || ceDiDa

dran observadors de la Unió Europea i 
també internacionals”, assegura la coordi-
nadora. Pérez ha volgut destacar la unió de 
tots els partits de l’oposició del consistori per 
donar suport a la celebració del referèndum 
i demana la col·laboració de l’Ajuntament, 

que ha confirmat als organitzadors que “col-
laborarà en el desenvolupament de la vo-
tació”. D’altra banda, l’ANC conjuntament 
amb ERC i PDeCAT organitzen aquest dis-
sabte a partir de les 18 hores un acte unitari 
pel sí a l’Espai Tolrà.   || c. D. / r. g. 

diada dE CaTalUNya | MAniFESTACió bARCELOnA

L’AnC va organitzar 10 autocars per anar a barcelona i participar a la manifestació

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha 
obert les inscripcions a un nou taller 
d’autoprotecció i suport vital bàsic i DEA 
adreçat a persones que vulguin aprendre 
com i quan utilitzar un desfibril·lador ex-
tern automàtic. 

El taller, que tindrà lloc el dissabte 
23 de setembre, de 9.30 a 13.30 hores i que 
impartirà l’empresa SIS Prevenció, té per 
objectiu dotar els participants de les eines 
i els recursos necessaris per identificar 
una situació d’emergència i saber com 
actuar. La sessió constarà d’una exposi-
ció teòrica sobre continguts i activitats 
pràctiques de RCP (Reanimació Cardi-
opulmonar) pas a pas, PLS (Posició La-
teral de Seguretat), OVACE (Obstrucció 
de la Via Aèria per Cos Estrany) i DEA 
(Demostració de Desfibril·lació Externa 
Automatitzada). També es farà una in-
troducció a la cultura de l’autoprotecció, 
amb l’explicació dels conceptes de perill, 
autoprotecció i prevenció, i es parlarà 
sobre les situacions d’emergència més 
freqüents i les maneres de manejar-les.

La proposta, que s’adreça a tota la 
població, es durà a terme a la Sala Lluís 
Valls Areny d’El Mirador. Les persones 
interessades a assistir-hi han d’omplir un 
senzill formulari web que s’ha habilitat 
al web municipal.  || reDacció

Taller per aprendre 
a utilitzar 
desfibril·ladors

CaRdiOpROTEGiTs | CURS
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actualitat

L’Ajuntament 
programa tallers 
d’educació viària i
caminades 
saludables

Castellar del Vallès ha programat 
un any més diverses propostes per 
celebrar la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, una activitat que 
promou hàbits de mobilitat més sos-
tenibles, segurs i saludables com són 
els desplaçaments a peu, en bicicle-
ta, en transport públic o amb vehicle 
elèctric, així com visualitzar els can-
vis possibles en l’ús de l’espai públic 
i millorar la qualitat de l’aire i la re-
ducció de la contaminació.

Aquest 2017, la iniciativa, que 
tindrà lloc del 16 al 22 de setembre, 
respon al lema “Mobilitza’t per un 
aire més net”, per reforçar el poder 
de la ciutadania a l’hora de millorar 
l’aire que respirem.

Com és habitual, les propostes 

Setmana de la Mobilitat sota el lema 
‘Mobilitza’t per un aire més net’

Espai públiC | SOSTEnibiLiTAT emmarcades en aquesta iniciativa van 
començar a Castellar diumenge pas-
sat amb la Bicicletada de Festa Major, 
una activitat que enguany arribava a 
la novena edició, amb sortida i arriba-
da a la plaça de la Fàbrica Nova. La 
participació a aquesta proposta està 
limitada a 400 participants. Tampoc 
faltaran enguany els tallers d’educació 
viària i ambiental als centres d’educa-
ció primària de la vila, que els alum-
nes de quart de primària realitzaran 
entre el 19 i el 22 de setembre amb la 
col·laboració dels agents de policia. 
Aquest 2017 seran uns 280 els nens i 
nenes que aprendran nocions diver-
ses sobre les normes de circulació, se-
guretat, protecció del medi ambient i 
mobilitat sostenible.

També s’han inclòs en la pro-
gramació dues caminades per a pú-
blic divers. D’una banda, dimecres 
27 de setembre tothom qui ho desit-
gi podrà participar de la sortida del 
cicle Camina i fes salut que comen-
çarà a les 9.30 hores des de la porta 
de l’Àrea Bàsica de Salut.  L’altra 
sortida, dijous 19 d’octubre, s’adre-
ça a les persones majors de 60 anys, i 
s’inclou en el cicle Vine i Camina +60 
2017-2018. La proposta engegarà a les 
9 hores des de la plaça del Mercat. 
Els assistents es desplaçaran en au-
tobús fins a Les Arenes, i des d’allà 
faran un recorregut a peu, de 8 km i 
dificultat alta, pels entorns de l’ermi-
ta. Per assistir-hi, caldrà inscriure’s 
a la Regidoria de Programes Socials, 
els dies 17 i 18 d’octubre, (telèfon 93 
714 40 40).  || reDaccióla bicicletada de la Festa Major va ser l’aperitiu de la setmana de la Mobilitat. || Q. pascual

El darrer accident greu a la b-124 es va 

produir el passat mes d’agost. || ceDiDa

L’huracà Irma es pot  dir que no ha 
afectat de ple la ciutat de Miami, a di-
ferència d’altres ciutats de la penín-
sula de Florida. Tot i això, els efectes 
del vent i de la pluja torrencial ha dei-
xat un rastre de caos,  de milers de 
palmeres doblegades per l’acció del 

“Semblava una ciutat fantasma”

lomas i la imatge de l’edifici en construcció davant del seu pis. || D. lomas

El cuiner deme Lomas explica els devastadors efectes de l’huracà irma

vent huracanat, senyals doblegades 
i la “sensació d’una ciutat fantas-
ma, on molts s’han vist obligats a 
marxar”, apunta el xef castellarenc 
Deme Lomas, propietari de l’establi-
ment Niu Kitchen situat a Miami.

Per sort, el local està situat en 
un carrer elevat  de Miami “i no 
ha patit cap inundació”, afegeix 
Lomas, que tot i això ha hagut de tan-

  Jordi Rius

HURaCÀ iRMa | MiAMi

car l’establiment durant una setmana 
“davant l’absència de proveïdors i 
d’aliments, no hi ha benzina ni tam-
poc ningú que pugui venir ja que la 
ciutat ha estat literalment tancada. 
S’ha de tornar a començar”, admet 
el cuiner. Tot i l’anunci de les autoritats 
perquè tothom evacués Miami qua-
tre dies abans de la tempesta,  Lomas 
no ho va fer perquè viu en un edifici, a 
la planta 36, totalment preparat per 
a contenir els impactes d’huracans. 
Justament la fotografia que il·lustra 
aquesta notícia està presa pel propi 
Lomas des del seu pis.

Lomas ha pogut comprovar 
els saquejos que s’han fet a la ciu-
tat amb un cas que ha tingut ben a 
prop: la farmàcia que hi ha als baixos 
del seu edifici. “És impressionant 
veure  cotxes amb vidres trencats 
i no pots avisar ningú, ni ambulàn-
cia, ni policia” . L’aeroport de Miami 
ha estat tancat fins aquest dimecres 
i Lomas tenia uns amics, hostatjats 
en un hotel de Miami, i que volien 
anar al Carib amb vaixell. La policia 
els va desallotjar de l’hotel i “s’han 
hagut  de quedar al meu pis per-
què no hi havia avions a l’espera 
que obrin l’aeroport i hauran de 
marxar dilluns”.

Castellar En Comú portarà al Par-
lament “la manca d’inversions i 
actuacions pressupostades a la 
B-124”. Els comuns castellarencs 
han recordat en un comunicat que 
el passat 2 de febrer, els pressupos-
tos aprovats per part de la Gene-
ralitat “van acceptar una esme-
na de millora de seguretat de la 
B-124 presentada per Castellar 
En Comú i defensada per Cata-
lunya Sí que es Pot, on quedava 
recollit una sèrie d’actuacions i 
inversions a l’objecte de millorar 
la seguretat de la B-124”.

Aquesta disposició addici-
onal dotava el pressupost d’una 
partida per executar els projec-
tes de millora de la seguretat de 
la carretera B-124 entre Sabadell 
i Sant Llorenç de Savall, -inclo-
ent nova senyalització de limita-
ció de velocitat, possible millora 
de l’abalisament de la carretera 
B-124 entre Sabadell i Castellar 
del Vallès, així com fer una revi-
sió de l’abalisament i la senyalit-
zació dels revolts entre Castellar 
i Sant Llorenç. 

En aquest sentit, Castellar 
en Comú apunta que, “de tot el 
reguitzell d’inversions, a data 
d’avui només s’ha dut a  terme 
una  petita actuació en un tram 

Denuncien la manca 
d’actuacions a la B-124

CasTEllaR EN COMú |  inFRAESTRUCTURES

de 100 metres de longitud a la car-
retera B-124 a Castellar del Va-
llès, consistent  en la col·locació 
d’unes fites al ratllat zebrat cen-
tral de la via”. És per això, que els 
comuns de Castellar s’adreçar al 
grup parlamentari de Catalunya sí 
que es Pot perquè presenti al Parla-
ment diverses preguntes al Govern 
de la Generalitat, concretament al 
conseller de Territori i Sostenibili-
tat, per conèixer l’estat de les inver-
sions i execució de les actuacions 
pressupostades respecte la carre-
tera B-124.  || reDacció
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Uns 4.100 alumnes d’educació infanti 
i primària i secundària van començar 
dimecres un nou curs. De la totalitat 
d’alumnes inscrits fins al moment als 
diferents centres educatius públics i 
concertats de Castellar, uns 670 cor-
responen a Educació Infantil; uns 
1.650 a Educació Primària; prop de 
1.315 cursaran Educació Secundà-
ria Obligatòria; uns 334, estudis de 
Batxillerat; 125, Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i Superior; i una quinze-
na, el Programa de Formació i Inser-
ció d’auxiliar d’hoteleria: cuina i ser-
veis de restauració.
A aquestes xifres s’hauran de sumar 
també els 220 alumnes matriculats 
fins ara a l’Escola Municipal d’Adults, 
els que ho facin a l’Escola Municipal 
de Música Torre Balada i la Ludote-
ca Municipal Les 3 Moreres, i els in-
fants de 0 a 3 anys de les vuit escoles 
bressol que hi ha a Castellar.

escoles bressol municipals

En aquest sentit, les escoles bressol 
municipals, gestionades per l’empre-
sa Suara Cooperativa, van iniciar di-
lluns de la setmana passada el nou 

alumnes de l’escola Emili Carles-Tolrà a l’hora del pati. || J. rius

  Redacció

del total d’alumnes, 
670 són d’educació 
infantil, 1.650 a 
educació primària, 
1.315 a ESO i 334 
a batxillerat

Els alumnes tornen a les classes

curs 2017-2018 amb 135 alumnes 
inscrits, 45 a a l’EBM El Coral i 90 a 
l’EBM Colobrers. Al primer centre 
han quedat vacants dues places d’1 a 
2 anys i tres places de 2 a 3 anys, men-
tre que al segon hi ha quatre places 
vacants de 2 a 3 anys. Com és habitu-
al, els infants d’aquests dos centres 
van començar el curs amb  jornades 
d’adaptació amb grups i horaris re-
duïts, mentre que des de dijous les 
dues escoles bressol municipals ja 
funcionaran amb plena normalitat, 
amb els horaris escollits per cada 
família i amb la totalitat de serveis 

oferts en marxa. Durant tot el mes 
de setembre, cada aula disposarà 
de dos professionals per poder ofe-
rir una atenció més acurada i pro-
pera als infants.

places al cf de paisatgisme

Com a novetat del nou curs, cal des-
tacar el cicle formatiu de grau supe-
rior de paisatgisme i medi rural que 
oferirà l’Institut Castellar per pri-
mera vegada. D’aquesta manera, el 
centre amplia i completa la propos-
ta d’estudis de la família professio-
nal agrària, ja que ofereix també un 

El Cercle de col·leccionistes de Cas-
tellar del Vallès, vol fer saber a tota 
la ciutadania, a través d’aquest set-
manari, quins han estat els números 
agraciats, en el sorteig de la nostra 
rifa, celebrada en la sala d’exposi-
cions el dia 11 de setembre del 2017.
1º premi número: 9318
2º premi número: 3088
3º premi número: 5994
4º premi número: 9083
Els premis es poden recollir, pre-
sentant la tira i  número premiat 
en el museu de la Coca-cola, carrer 
Jaume I nº 44 de Castellar del vallès.
Així mateix volem agrair a tota la 
població, la seva gran acollida, un 
any més a la nostra exposició de 
col·leccionistes a l’Espai Sales d’El 
Mirador, la qual ha estat tot un èxit 
gràcies a la participació ciutadana.

El diumenge 24 de setembre es rea-
litzarà una cerimònia en record d’en 
Joan Anton Juárez Arespacochaga, 
mort el 25 d’agost d’aquest any. L’ac-
te tindrà lloc al tanatori de Castellar 
del Vallès a les 12.30 h.

Resultat del sorteig del 
Cerce de Col·leccionistes

Cerimònia en 
record de Joan 
Anton Juárez

 Cercle de Col·leccionistes

  Família Juárez alabart

podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellar-
valles.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.

grau mitjà de jardineria i floristeria 
i un altre de producció agroecològi-
ca. La matriculació continua ober-
ta ja que en tots tres estudis queden 
places lliures. Els estudis es distribu-
eixen en dos cursos acadèmics amb 
una durada total de 2.000 hores, de 
les quals 1.617 són lectives i 383 cor-
responen a les pràctiques en un cen-
tre de treball.  

Els alumnes que obtenen la ti-
tulació d’aquest cicle formatiu poden 
accedir, com a tècnic o tècnica supe-
rior, a qualsevol estudi universitari 
oficial de grau. 

actualitat opinió
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opinió

  put the blame on mame. || Joan munDet

plaça MaJOR

MiQUEl RaMOs
pintor

 pdeCaT Castellar del Vallès

 Núria Raspall*

ny rere any, la Festa 
Major és pels caste-
llarencs l’esdeveni-
ment que ens recor-
da que s’acaba l’estiu 

i que, definitivament, tornem a la 
normalitat després del període de 
vacances. La calor comença a arre-

bans de les vacances 
d’estiu, vaig llegir una 
de les múltiples entre-
vistes que li van fer al 
meu admirat Kilian 

Jornet, després de pujar dues ve-
gades seguides (i durant la matei-
xa setmana!) l’Everest, en una en-
trevista en la que a part de repassar 
els seus mèrits i rècords esportius, 
li preguntavensobre la independèn-
cia de Catalunya. 
Coincidim plenament que Catalunya 
ha de ser un estat independent, però 
més enllà de la resposta, vaig trobar 
molt encertat el raonament que en 
feia. Com sabreu, en Kilian ha viscut 
durant molts anys a cavall entre Ca-
talunya i Chamonix (França)i ara, hi 
ha afegit un altre gran paratge, Noru-
ega. Què vull dir amb això? Doncs que 
tal com li he llegit alguna vegada,ell no 
entén de fronteres, països ni passa-
ports...ara bé, i citant paraules seves, 
“veient el que està succeint a España 
(a nivell polític, social, econòmic i de 
manca de llibertats), el normal és no 
voler formar-ne part”. 
I a aquí és on vull anar a parar, per-
què no només les persones que ens 
sentim catalanes i parlem en català, 
hem de voler la independència del 
nostre país, també les que no par-
len en català i inclús les que no se’n 
senten tant de catalanes, l’haurien 
de voler, i és que entenc que totes 

A

A

Una Festa Major 
de veritat

Sí, vull que Catalunya 
sigui un estat 
independent (en forma de 
República)

quest estiu han aug-
mentat els desitjos i els 
plans per sortir d’Es-
panya. Són coses de les 
vacances... O no.

El poc temps del que sovint es dispo-
sa i les travetes del dia a dia no són 
obstacles insalvables que puguin im-
pedir l’èxode.
Superant d’una o altra manera les 
vagues del metro, les dels taxistes, 
les del personal de seguretat de l’ae-
roport i, finalment, salvant la ruleta 
russa de l’overbooking, acaben sor-
tint caravanes d’avions carregats de 
passatgers il·lusionats, i amb rumbs 
llunyans repartits per tots els punts 
cardinals.
 També els creuers salpen gairebé en 
fila índia, replets de “creueristes” de-
lerosos de provar  fora del país això 
del luxe low cost. 
Quantitats ingents d’autocars roden 
en direcció a les fronteres, competint 
intercalats entre centenars de turis-
mes — alguns arrossegant rulots—,  
mentre  motos de gran cilindrada van 
fent avançaments amb unes piruetes 
pròpies del Cirque du Soleil.
Menys nombrosos són els que can-
vien de país al damunt d’una bici-

Sortir d’Espanya

A

 M. antònia puig*

a començat el nou curs 
i els nostres infants i 
joves van retornant als 
espais pensats per re-
alitzar aprenentatges, 

espais que els acullen i que els veuen 
créixer, mentre es desenvolupen 
de manera harmònica, tant intel-
lectualment com personalment.
Espais que s’aniran emplenant de les 
experiències viscudes durant l’estiu, 
de la seva gran energia i d’emocions 
que ens porta la incertesa, la inquie-
tud, la força i l’entusiasme del retro-
bament, però també i han portat la 
tristesa, i la consternació viscuda pels 
atemptats de Barcelona i Cambrils.
A Castellar el curs ha començat amb 
normalitat (una mica més tard que 

H
Comença un nou curs

altres llocs) i en els nostres centres 
educatius seran acollides i recollides 
totes i cada una de les sensibilitats 
que portaran aquests infants i joves.
Cada centre marcarà com sempre 
el seu propi camí, dibuixat per tots 
els que hi conviuen dia a dia i amb 
l’acompanyament de les famílies, 
fent-lo créixer pas a pas. Tots ells, 
els centres, diferents, únics i diver-
sos, mirant, escoltant i procurant 
per cada un dels seus alumnes, amb 
mestres sense excuses, que no s’ama-
guen de la seva responsabilitat, que 
actuen amb intel·ligència i coratge 
per afrontar cada un dels nous rep-
tes, que arribaran durant el curs i 
que seran noves oportunitats que 
ajudaran a crear veritables espais 
d’aprenentatge, fonamentats en el 
respecte i l’estimació.
Gràcies a tots i cada un de vosaltres 
els qui formeu part de la comunitat 
educativa, per entendre que res és 
més important que l’educació, per 
la vostra actitud optimista, per con-
tinuar entossudits a fer de cada un 
dels vostres centres motiu d’orgull 
de la nostra vila.
Junts encetem un nou curs, conti-
nuem evolucionant junts en la tasca 
educativa canviant, mirant endavant 
i seguint sempre al costat dels nous 
temps. Avui m’agradaria compartir 
amb vosaltres unes paraules del nos-
tre volgut i sempre estimat en Carles 
Capdevila on diu que “Els nens neces-
siten adults feliços que els sàpiguen 
educar amb sentit comú, sentit del 
deure i del ridícul, sentit moral i so-
bretot, amb molt sentit de l’humor”.
Molt bon curs 2017-2018.
*Regidora d’Educació, Formació i 

Ocupació

cleta i encara menys  són els que fan 
via a peu, però d’aquests també n’hi 
ha, encara que  de tant en tant  facin 
una miqueta de trampa i aixequin el 
dit polze quan algun vehicle es posa 
a la seva alçada.
La gran majoria d’aquesta massa ja 
té bitllet de tornada i la seva sortida 

haurà estat transitòria. Molts hau-
ran tancat el periple aventurer ha-
vent fet vacances i d’altres hauran 
complert amb tasques professionals, 
d’estudis, o visites  familiars.
Una altra manera de fer-ho, això de 
sortir d’Espanya, és: desplaçant-nos 
justament un parell de cantonades i 

sense por a perdre les maletes, per-
què no cal  ni haver-les de fer. Apro-
fitant que es treu a passejar el gos- i 
si no en tenim, no passa res-, expres-
sar aquesta voluntat qui la tingui, i 
dipositar-la a l’urna que ens estarà 
esperant amb els braços ben oberts 
a l’espai que ens per pertoqui... O no. 

les personesque vivim i treballem 
a aquí a Catalunya, siguem com si-
guem i vinguem d’on vinguem, hem 
de voler el millor per nosaltres i per 
la nostra gent i, desgraciadament, 
ara per ara, això no és així. 
Per tant, no tinguem dubtes, sóm 
un país petit però potent i, per tant, 
a tots aquells que dubten o pensen 
que la independència de Catalunya 
només va amb els que tenim unsen-
timent arrelat de pertinença al poble 
català, oque això va de llengües, o que 
la independència només és un tema 
dels qui han nascut a Catalunya, els 
hem de fer reflexionar sobre un as-
pecte ben simple, i és el següent: què 
ens ofereix l’estat espanyol a canvi de 
quedar-nos dins d’Espanya? Per què 
hem de voler continuar dins de l’Es-
tat Espanyol? Tan beneficiós ens és? 
De tots els estats que han esdevin-
gut independents, n’hi ha algun que 
hagi volgut tornar enrere i perdre la 
seva independència?
Siguem valents, perquè si nosaltres 
no decidim el nostre futur, ho faran 
uns altres... i no ens agradarà. 

metre, els nens tornen a escola, ex-
traescolars, noves il·lusions, nous 
projectes... Abans de tot això, però, 
disposem d’aquests dies de festa en 
els quals tots els que vivim i ens es-
timem Castellar gaudim amb orgull 
del nostre poble i de la seva gent. És 
el momenten què deixem de banda 
per uns dies els neguitsi les preocu-
pacions i participem de les múltiples 
activitats que tenen llocarreu del mu-
nicipi enfortint d’aquesta manera els 
nostres llaços comunitaris. 
Ara que tot això ja ha passat, toca fer 
balanç i preguntar-nos què podem 
millorar de cara a l’any vinent per-
què la nostra festa sigui millor. Aquest 
any som molts els que hem tingut la 
sensació d’una Festa Major desca-
feïnada. Hi ha qui ha trobat a faltar 
l’ambient festiu que altres anys im-
pregnava tots els racons del munici-
pi i que ens recordava constantment 
que estàvem de festa i celebració.
D’altra banda, l’experiència i la me-
mòria ens demostren que en algun 
moment durant la Festa Major plou 
i, per tant, l’Ajuntament hauria de 
preveure aquesta possibilitatquan 
organitza les activitats i els assigna 
els espais. Després d’anys de recla-
macions per part del col·lectiu Vila-
barrakes i malgrat la passivitat del 
consistori, per fi s’ha aconseguit dis-
posar d’una coberta per als concerts 
a l’aire lliure. Però no ens enganyem, 
al nostre poble tenim espais coberts 
magnífics totalment desaprofitats 
que permetrien no haver de suspen-
dreles activitats a l’aire lliure per 
culpa d’un clima advers.
La Festa Major és un cop l’any, de 
manera que no hi ha excuses que val-
guin. Els fenòmens climàtics són in-
controlables, evidentment, però és 

irresponsable i impresentable que 
aquest tipus de contratemps no es 
tinguin en compteen la planificació, 
organització i desenvolupament del 
programa d’activitats.No pot ser que 
ens hàgim d’assabentar si un acte es 
suspèn o canvia d’ubicació sobre la 
marxa i a l’últim moment.Els caste-
llarencs no ens mereixem un equip 
de govern que fa de la improvisació 
i la passivitat la seva manera de go-
vernar, menys durant la nostra festa. 
Amb una actitud positiva i construc-
tiva nosaltres ens oferim per col-
laborar en tot el possible perquè la 
Festa Major sigui, de veritat, la gran 
festa dels castellarencs.

“Aquest estiu han augmentat

els desitjos i els plans per 

sortir d’Espanya. Són coses 

de les vacances... O no.
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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 16 
de setembre, sant Feliu del Racó.

properes setmanes:
ds. 23 de setembre, 
pl. de la Fàbrica nova
ds. 30 de setembre, 
pl. llibertat
ds. 7 d’octubre, 
can Font i ca n’avellaneda.

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

+ iNFO: 
www.elmiradorcastellar.cat

dies: del 18 al 22 de setembre
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, farem 
jocs al carrer: vehicles, guixos, 
bombolles... i dimecres 20, també 
per a famílies amb infants de totes 
les edats.

recordeu que les inscripcions són 
obertes! Veniu a jugar una estona 
i informar-vos. la primera sesió 
és  gratuïta.

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

podeu inscriure-us al sac 
(el mirador).

TallERs sEMaNals 
dE la lUdOTECa

iNsCRipCiONs CURsOs 
El MiRadOR 

+ iNFO: 
www.castellarvalles.cat

+ iNFO i iNsCRipCiONs: joventut@
castellarvalles.cat, clubdelafeina@
castellarvalles.cat, 93 714 40 40 (slO)

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

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

si tens entre 18 i 29 anys i estàs en 
la situació següent: busques feina, 
no estudies, no treballes, tens una 
titulació universitària, tens un títol 
de cicles Formatius de grau mitjà 
o superior, tens un certificat de 
professionalitat, vine a la sessió 
informativa sobre el programa de 
garantia Juvenil el dimecres 27 de 
setembre, a les 12 h al servei local 
d’ocupació (slo), al c. portugal, 2.

5 bUsOs pER HORa 
a sabadEll 

sEssió iNFORMaTiVa 
GaRaNTia JUVENil 

comerç

batech fa el salt a barcelona
Els comerciants 
celebren el final de 
l’estiu

La botiga Inkordie 
canvia d’ubicació

interior de la nova botiga de batech al carrer provença 203 de barcelona. || ceDiDa

L’empresa castellarenca de polos  
amb teixit tècnic Batech, en un pas 
més en la seva estratègia comerci-
al, acaba d’inauguraruna nova boti-
ga exclusiva a Barcelona.  L’establi-
ment està situat al carrer Provença 
203, entre Balmes i Enric Granados, 
en una zona que s’ha anat especia-
litzant en els anys en moda masculi-
na. Santi Simon, que juntament amb 
Lluís Latorre han creat l’empresa, 
considera que el local, d’uns 45 me-
tres quadrats “ens pot donar moltes 
possibilitats ja que, a més de boti-
ga, serà un showroom”. Així, el nou 
local facilitarà el contacte amb distri-
buïdors per ampliar la seva xarxa de 
vendes  i també el servei a les 30 bo-
tigues multimarca clients de Batech.

 “Ens trobem  que moltes ve-
gades quan anem a la botiga nos-
altres, a més que el nostre mos-
trari és més extens i complicat de 
portar, les vendes són interrom-
pudes”, apunta Simon. El respon-
sable de Batech afegeix que “als co-
merciants no els molesta baixar a 

Els comerciants de Castellar i 
l’Ajuntament celebren aquest 
dissabte la festa final d’estiu a la 
plaça d’El Mirador. Es tracta d’un 
seguit d’imitadors locals d’AB-
BA, Rosario Flores i Tina Turner. 
L’acte estarà presentat per la di-
namitzadora de l’associació de 
comerciants de Castellar Comerç 
Castellar.  || reDacció

La botiga Inkordie Tattoo Parlour 
va inaugurar la setmana passa-
da les seves noves instal·lacions 
al carrer Passeig, 38, cantona-
da amb el carrer Catorze d’Abril. 
L’estudi de tatuatges estava 
abans ubicat al carrer Doctor Ro-
vira. Per estrenar el nou local, el 
comerç va fer descomptes de 10 
euros el divendres passat, coinci-
dint amb festa major.  || reDacció

L’empresa castellarenca de polos amb teixit tècnic ha inaugurat una botiga al carrer provença

 Jordi  Rius

Barcelona a comprar i a més estan 
més tranquils”. Cal afegir a més que 
l’estació de Provença de FGC està 
tan sols a 50 metres de la botiga, fet 
que facilitarà l’arribada de provei-
dors i clients.

La botiga del carrer Proven-
ça és la segona botiga exclusiva que 
obre batech després de la del carrer 

EMpREsa | MOdA

FEsTa | 16  dE SETEMbRE

TRasllaT | pASSEiG,38

Major de Tarragona, que va obrir el 
març de 2016. Precisament, la boti-
ga tarragonina, per la seva especial 
ubicació -en ple centre històric de 
la capital tarragonina- ha estat molt 
bon reclam per a la marca tèxtil i la-
boaratori de proves per coneìxer els 
gustos dels clients.

Els polos amb teixit tècnic 

tenen diversos avantatges: són trans-
pirables, amb la qual cosa  mitiguen 
la calor -l’any passat l’empresa va 
treure la col·lecció de polos d’hivern 
realitzat amb material ceràmic, que 
protegeix del fred- , repel·leixen més 
del 93% dels rajos UVA nocius, s’ei-
xuguen quatre vegades més ràpida-
ment que un teixit de cotó i un cop 
surt de la rentadora, només cal po-
enjar el polo i esperar 20 minuts per 
torna-se’l a posar, sense passar per 
la planxa. 

Al 2016, la facturació de Batech 
va fregar els 350.000 euros. Aquest 
2017 es preveu confeccionar fins a 
20.000 polos. Batech fa gala de la seva 
catalanitat i porta fins al límit el seu 
‘made in Barcelona’ com ho demostra 
el fet que en el disseny i la fabricació 
d’un polo Batech hi intervenen una 
llarga llista de tallers locals. El disseny 
es fa a Barcelona, el polo es teixeix a 
Sant Vicenç de Castellet (Bages), la 
confecció és a Terrassa, els botons 
venen de Santa Perpètua de Mogo-
da i els acabats es fan a Mataró. Fi-
nalment, les etiquetes i el packaging 
es realitzen a  Castellar, on l’empresa 
encara té la seva seu social.  

bREUs
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Multitudinària classe de zumba 

l’associació Zumberes de castellar va organit-
zar per Festa major una classe oberta de zumba 
a la plaça de la Fàbrica nova dilluns passat. a 
partir de les 18h, i durant més dues hores,  de 
la mà de vuit instructors, prop de 200 perso-

nes van participar a la sessió d’aquesta dansa 
esportiva.   la instructora castellarenca núria 
estrada va comandar la trobada ‘zumbera’ de 
Festa major en què també va oferir una exhibi-
ció de ‘piloxing’, una disciplina que combina el 
pilates i la boxa.  “Va ser un dels moments que 
més va captar l’atenció dels participants. el ‘pi-

loxing’  té el càrdio de la boxa i el fet de mante-
nir l’equil·libri del pilates, a més de passes de 
dansa”, explica estrada. la instructora caste-
llarenca tornarà a oferir una classe oberta de 
zumba el proper 22 d’octubre a la plaça d’el 
mirador. en aquesta ocasió  serà en el marc 
del dia contra el càncer de mama. || reDacció

Els atletes locals dominen la Cursa

Un participant de la cursa al costat d’un toll dissabte a la tarda. || Q. pascual

Tot i l’amenaça de la pluja, que va obli-
gar a suspendre molts actes del dissabte, 
la 35a edició de la cita per a corredors i 
esportistes de la vila, la Cursa Popular 
del Club Atlètic Castellar, es va poder 
celebrar sense incidents. En total hi va 
haver 332 participants, una xifra nor-
malment inferior als darrers anys, ja 
que les inclemències del temps van fer 
disminuir les inscripcions a la catego-
ria de petits i no van ajudar que es des-
placessin corredors de fora de Castellar. 
Fins tres hores abans de la cursa, no es 
va esvair la possibilitat d’anul·lar-la, 
per això la participació va ser majori-
tàriament local.

Els corredors locals van monopolit-
zar les sis primeres posicions de la cursa. 
El guanyador en la categoria absoluta 
masculina va ser Joan Carles Pombo, at-
leta de pista que fa vint anys que parti-
cipa a la cursa de la Festa Major. I en la 
femenina, va ser Irene Sànchez, atleta 
de triatlons que havia format part del 
CAC. Ambdós castellarencs van creuar 
primers en la seva categoria la línia de 
meta de la Plaça Major, que també va 
ser el punt de sortida, després de córrer 
4.800 metres, un traçat que en bona part 
s’endinsava pel pendent dels carrers del 
nucli antic de la vila. Jordi Mas i Marc 
Garriga, en la masculina, i Montserrat 
Rodriguez i Eva Lorente, en la femeni-
na, van encapçalar respectivament els 
altres dos graons del podi. D’entre les 
particularitats de l’edició d’enguany, 
en què el paviment moll d’alguns trams 
amb pendent va provocar relliscades, 
és destacable la veterana participació 

  Guillem plans

d’Isidre Ferrer, mataroní de 82 anys.
En la categoria de petits, Isabel 

Vilar va quedar en primera posició, 
Sergi Reyes en segona i Ivet Ortuño en 
tercera. Joan Casamada, actual cam-
pió de Catalunya de 1.000 metres obs-
tacles infantil, va quedar en primer lloc 
a la categoria de mitjans. Arnau Querol 
i Ruben Rot van ser segon i tercer de la 
categoria, respectivament.

La pluja durant les hores prèvies va provocar que hi hagués menys participants que en edicions anteriors

la primera cursa popular

L’origen de la Cursa Popular es remunta 
a la instauració de la democràcia després 
del franquisme, un període en què es va 
començar a promoure la cultura al car-
rer. La primera, a Castellar, va ser el 1978. 
Durant els anys vuitanta es va deixar de 
fer durant uns quants anys per discrepàn-
cies entre l’Ajuntament i el CAC respecte 
la construcció de les pistes d’atletisme. 

participants a la 
Cursa popular 

d’enguany

aTlETEs

332
És per això que, tot i que han passat 39 
anys de l’origen, se’n porten 35 edicions. 
Benjamí Benedicto, corredor del CAC 
que fa 30 anys que organitza la cursa po-
pular, destaca el mèrit de portar tantes 
edicions celebrades, un fet possible grà-
cies a la tasca dels voluntaris. “Fer una 
cursa requereix moltes gestions. Que 
avui s’hagi celebrat, tot i la pluja, ja és 
un mèrit”, va destacar. 
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20 d’octubre: 
Festa i sopar 
de celebració

Properament te’n donarem els detalls!

ANIVERSARI
INSTITUT
CASTELLAR

1987 - 2017Fem 30 anys!

T’hi esperem!

Festa Major 17

L’esport es vesteix de festa
La Festa Major es va omplir d’esports amb l’organització de gairebé una trentena d’actes, campionats i exhibicions

Cada Festa Major, el món de l’esport local 
aprofita per prendre els carrers, places i re-
cintes esportius de la vila. Gairebé una tren-
tena d’actes es van desenvolupar al llarg dels 
quatre dies de Festa posant a prova la re-
sistència física dels castellarencs i castella-
renques. Des d’exhibicions de motor, ciclis-
me, bitlles catalanes, passant per esport de 
pilota com bàsquet, vòlei o futbol  a jocs de 
taula com escacs, dòmino o tennis taula van 
ompliran les jornades  per reivindicar la im-
portància de l’esport en tots els àmbits vitals 
de Castellar. Pels més hàbils, els més ràpids 
o només per a qui ho volia gaudir des d’un 
seient, l’esport va ser l’activitat segurament 
l’activitat més transversal de la Festa Major. 

Un exemple d’aquesta afirmació es 
compleix amb la carrera de Trastos. Amb 
una organització impecable a càrrec de Els-
4banks diumenge a la tarda es va fer la ja tra-
dicional Carrera de Trastos. Ja són 14 edi-
cions d’aquesta prova lúdica que combina 
imaginació, domini del bricolatge, veloci-
tat i promou els vincles entre pares, mares 
i fills, com es va poder comprovar entre els 
participants. Aquesta edició, però, la car-
rera només va comptar amb quatre vehi-
cles participants, una xifra baixa si pensem 
en edicions anteriors que havien comptat 
amb més d’una desena d’andròmines dis-
posades a fer el descens des de l’Era d’en 
Petasques fins a la plaça Major.

Sens dubte, la part esportiva més exò-
tica  -i que va comptar amb molts especta-
dors -se la va endur l’exhibició d’esports 
bascos, Bihurri, dilluns passat, que comp-
tar amb la participació d’un aixecador de 
pedra i un espacialista en jocs ‘Iparralde’.  
També va ser multitudinària la classe de 
Zumba el mateix dilluns, a la plaça Calissó.

exhibicions i portes obertes

De fet, bona part de les entitats esportives lo-
cals van aprofitar la Festa Major per fer exhi-
bicions al carrer o jornades de portes ober-
tes com el cas del Club Bitlles Colobrers o el 
5è torneig Obert de Voleibol organitzat per 
Futbol Sala Castellar o el Festival de Pati-
natge, realitzat al pavelló Blume per part del 
Club Patinatge Artístic Castellar del Vallès. 

 Redacció

diverses imatges de les activitats 

esportives que s’han dut a terme durant 

la passada Festa Major. || l’actual
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Tast d’excursionisme 
per Festa Major

la sortida va servir també per conèixer elements de patrimoni rural. || ceDiDa

CEC | SORTidA

A les vuit del matí de diumenge, es van congregar una seixantena de 
persones a la porta del Centre Excursionista (CEC), amb l’expectati-
va de què els hauria de deparar la jornada que es presentava pel da-
vant, l’anomenat ‘Tast d’Excursionisme’. La ruta havia estat prepara-
da i equipada per a acollir l’esdeveniment i els organitzadors no tenien 
cap dubte que seria del grat dels participants, vinguts d’arreu del ter-
ritori, com ara algun participant del barri de Sant Andreu de Barcelo-
na i d’altres que es van desplaçar des de Manresa.

“Les pluges del dia anterior van confeccionar un ambient molt 
agradable per a l’esdeveniment, que es va iniciar amb una sensa-
ció tèrmica fresca, en contrast amb les calorades de dies enrere”, 
comenten des de l’entitat en un comunicat. El recorregut va perme-
tre conèixer elements del patrimoni rural, com ara el forn d’obra de 
can Cadafalch, un forn de calç prop del torrent Mal i el forn de pega re-
centment restaurat pel grup de la Pedra Seca del CEC. En Joan Roura 
va tenir la deferència de desplaçar-se fins a aquell punt per a impar-
tir una classe magistral sobre l’origen i la utilitat d’aquells elements. 
Els participant van tornar al punt d’origen, passant per les fonts Altes 
i la pedrera del Sot d’en Goleres.  La jornada va finalitzar amb la visita 
a l’exposició “Construint el territori, a l’Arxiu d’Història de Castellar.

Com expliquen en el seu comunicat els del CEC, “després de les 
activitats noctàmbules de dissabte, qui s’espolsa la mandra i ma-
tina diumenge és qui té la voluntat de passejar per la muntanya 
propera”.  || reDacció

L’equip va deixar 
molt bona imatge 
en l’amistós contra 
el CE Sant nicolau 

El Cb Castellar, pel 
camí correcte (78 -53) 

El CB Castellar es va imposar per 
78 a 53 al CE Sant Nicolau en l’amis-
tós d’aquest diumenge passat, un 
partit de preparació que va servir 
per encarar l’arrencada de la nova 
temporada. L’equip local, que s’en-
frontava a un rival de categoria su-
perior, ja que els sabadellencs mili-
ten a Copa Catalunya, va dominar el 

joc i el marcador durant les quatre 
parts. El conjunt castellarenc, amb 
tècnic nou i estrenant incorporaci-
ons determinants, va exhibir bona 
sintonia d’equip, agressivitat en de-
fensa i l’empeny necessari per aspi-
rar a l’ascens de Primera Catalana 
aquesta temporada.

L’equip, concentrat, va prendre 
avantatge des del primer quart, que va 
acabar 23 a 11. Els homes de Raúl Jodra 
van demostrar exigència, tot i tractar-se 
d’un amistós, pressionant fins a l’última 
pilota en possessió del Sant Nicolau.

Durant alguns instants del 
segon quart, la distància al marca-
dor entre ambdós equips s’escurça-
va. Es va arribar a l’equador del partit 
amb un resultat de 36 a 27. Una di-
ferència prou gran per no patir ex-
cessivament, però massa curta per 

Joelvin Cabrera, un dels nous fitxatges de l’equip, condueix la pilota en una jugada ofensiva. || g. plans

bÀsQUET | AMiSTóS

acomodar-se. I el Castellar no es va 
relaxar. Al tercer quart, l’escletxa al 
marcador es va dilatar. Els triples en-
traven, es buscaven tirs oberts i la de-
fensa era solida. L’equip controlava 
el rebot defensiu. L’avantatge s’en-
filava fins als 20 punts. A falta d’un 
quart, el resultat era de 57 a 39. El 
quart temps, que va acabar amb un 
78 a 53, va ser un tràmit pels locals.

valoració

“Hem sortit bastant actius, amb 
bona sortida de pilota, compar-
tint-la. Estem en pretempora-
da i hem de corregir coses però 
estem aconseguint l’objectiu: ser 
un equip ràpid i que busca sempre 
trobar el millor tir possible”, va va-
lorar Raúl Jodra, que durant el partit 
va confiar en jugadors del planter.   

Setmana de la 
Mobilitat 

Sostenible 
i Segura 

Del 16 al 22 
de setembre

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

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

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

 Guillem plans
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Si busques feina contac-
ta amb el Servei Local 
d’Ocupació:

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

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

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Setmana del 7 al 13 de setembre
Es necessita:

· Ajudants de cuina
· Administratiu/va – recepcionista
· Ajudant de xarcuteria
· Cambrer/a
· delineant industrial mecànic/a
· delineant projectista
· Manipulador/a

· Mecànic/a industrial
· Operari/ària fresadora CnC
· professor/a d’anglès adults i infants
· professor/a de pilates
· professor/a d’scratch
· Responsable manteniment electromecànic
· Soldador/a
· Torner/a convencional

Festa Major 17 futbol

La UE Castellar estrena gespa i nova categoria

Moment de col·locació de la 

porteria abans del partit amb 

el sabadell b. || Q. pascual

autoritats i directius de l’equip en l’homenatge a M. argemí i C. sabalete. || Q. pascual

El XLVIII Torneig del Vallès, dedi-
cat a la memòria d’Emili Altimira, va 
enfrontar al primer equip de la Unió 
Esportiva Castellar amb el CE Sa-
badell B. Un partit de pretemporada 
que va servir a l’equip local per aga-
far ritme en la nova categoria, on no 
ha començat amb bon peu. I és que 
el Castellar no va aconseguir empor-
tar-se cap punt en el segon encon-
tre de Primera Catalana, que l’en-
frontava al Llagostera B. Tot i que 
Jairo va avançar l’equip al minut 16, 
l’equip gironí va saber reaccionar i 
va capgirar el marcador amb gols 
de Pol Tarrenchs (19’) i Enzo Sar-
miento (54’). L’àrbitre va expulsar 
quatre jugadors, Juan Sotto i Hai-
dour del Llagostera B als minuts 33 
i 86 i els castellarencs Óscar Arias i 
Jairo al 54 i al 86.

En el partit de dimarts, el Sa-
badell va dominar el centre del camp 
els primers tres quarts d’hora, ju-
gant amb molta velocitat i anotant 
el primer gol del partit, de la mà de 
Pol Gómez. Quan més complicat 
ho tenia el Castellar -els primers 
minuts de la segona part després 
de l’expulsió d’Isaac Serna- l’equip 
es va armar al darrere i després de 
dues arribades, David López, va 
fer el gol de l’empat. Un partit molt 
intens, perquè els dos equips són 
molt joves i amb ganes de demos-
trar coses. La tanda de penals va 
decidir el resultat final , 3 a 1 a favor 
del Sabadell, que va llançar el pri-

La Unió Esportiva 
Castellar perd contra 
el CE Sabadell b en 
la tanda de penals en 
una gespa renovada 
del pepín valls

 C. domene

TORNEiG dEl Vallès | MEMORiAL EMiLi ALTiMiRA

mer penal. Així, no va ser necessa-
ri que el Castellar fes l’últim, en una 
tanda de tres. 

Juan Antonio Roldán, entre-
nador del Castellar, va valorar l’en-
contre: “A la primera part el Sa-
badell ha estat millor, amb més 
ritme de joc, millor físicament 
que nosaltres. Entre lesions i els 
expulsats estem justos d’efectius 
i es nota. I la segona part, ens hem 
quedat amb 10 i crec que fins i tot 
hem estat millor, hem defensat bé 
i hem pogut empatar. És un par-
tit de pretemporada, per anar 
fent l’equip”. 

penjar les botes

Durant la mitja part, el club va ator-
gar una placa commemorativa a la 

vídua d’Emili Altimira i va retre un 
homenatge a dos homes que han estat 
claus en la història recent del primer 
equip, Marc Argemí i Carlos Sabale-
te, que han penjat les botes. “Sento 
emoció perquè el club reconegui 
tot l’esforç que he fet. Ho trobaré 
a faltar però tinc ganes de tancar 
l’etapa com a futbolista, que vaig 
començar amb 4 anys i amb 33 anys 
ja toca, a més he estat pare.  Estic 
molt agraït a tothom”, va expressar 
Argemí. Sabalete, que també ha estat 
pare, assegura que ha estat un aco-
miadament molt especial han acon-
seguit l’ascens. “Em sento agraït 
al club, s’agraeix que et facin un 
homenatge. Intentaré continu-
ar vinculat al Castellar, com a es-
pectador, segur”, va dir Sabalete. 

iNsTal·laCiONs

Nova gespa  
al camp

Amb uns dies de retard respecte 
a la data inicialment marcada, 
dimarts al vespre l’estadi Pepín 
Valls va estrenar la nova gespa 
artificial instal·lada aquest agost. 
L’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, 
va recordar que era una inversió 
que la regidoria d’Esports tenia 
pendent fer: “Significa una millora 
important, la vida útil de la gespa 
del Pepín Valls havia arribat a 
la seva fi i era imprescindible 
canviar-la.Hem arribat justos, s’ha 
hagut d’endarrerir algun partit, 
però en qualsevol cas esperem que 
aquesta inversió duri molts anys”. 
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Setembre
deSembre

ESPECTACLES 
FAMILIARS

Dg. 01/10 – 12.00 h 

El petit príncep 
Cia. N54 Produccions 

Dg. 12/11 – 12.00 h 

La gallina dels 
ous d’or 
Zum Zum Teatre 

Ds. 02/12 – 18.00 h 

54-46 Reggae 
per Xics Ràdio 
The Penguins

TEATRE, MÚSICA 
I DANSA

Ds. 30/09 – 20.30 h 

Dansa de mort 
D’August Strindberg 

Ds. 07/10 – 20.30 h 

Big Drums 
Camut Band 

Ds. 21/10 – 18.00 h 

Dolce Vita 
Mag Lari 

Dv. 03/11 – 21.00 h 

L’Electe 
De Ramon Madaula 

Ds. 18/11 – 20.30 h 

Federico García 
De Pep Tosar 

Dv. 15/12 – 21.00 h 

Ciara 
Bohèmia’s Produccions 
Espectacle a la Sala de 
Petit Format de l’Ateneu 

Ds. 30/12 – 20.30 h 

Viena, punt de 
trobada 
Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 

Venda d’abonaments a partir 
del 18 de setembre
Venda d’entrades a partir del 23 de setembre

Organització:
Ajuntament de 
Castellar del Vallès

Amb el 
suport de: 
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Reserva 
d’hora per a 
l’expedició 
o renovació 
del DNI

La unitat mòbil de la Policia Nacional 
de Sabadell serà a Castellar (El Mirador) 
dijous 5 d’octubre, de 9 a 13 h, per a les 
expedicions i renovacions del DNI.

Com reservar hora (a partir de les 10 h del 
dilluns 18 de setembre):

Per Internet (només per a renovacions): 
A través de l’agenda de reserva d’hores, a 
l’adreça www.castellarvalles.cat/reservahoradni 
fins a un dia abans de les expedicions (mentre 
no s’ompli la llista de reserves).

Presencialment:
Al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador.

Notes:
• No es gestionaran reserves d’hora a 
través del telèfon.
• Es recomana que les persones que 
no necessitin expedicions o renovacions 
amb urgència s’esperin a la propera data 
prevista: dimarts 14 de novembre. Les 
llistes per reservar hora per a aquesta 
data s’obriran el dilluns 30 d’octubre.

cultura festa major 17

A escassos metres de l’escenari, es va co-
mençar a obrir una rotllana. Vilabarra-
kes era plena de gom a gom. El cercle va 
créixer fins a formar una clapa de gent 
enmig del concert. “Una olla, una olla!”, 
algú va cridar. El ritme, de sobte, va can-
viar. Es va fer més enèrgic i el cèrcol es 
va trencar. Els cossos de molts joves xo-
caven esverats els uns contra els altres. 
Les cançons de Doctor Prats tenen gust 
d’amor esbojarrat, d’estiu que no s’acaba 
-malgrat l’imminent retorn de quasi tot-
hom a l’escola, a la universitat i a la feina.

En poc més de tres anys, i només 
amb dos àlbums, els egarencs han es-
devingut una icona de la música juve-
nil catalana a través de cançons d’ska, 
reggea, rumba, funk i rock. Viuen un 
moment dolç d’efervescència. Són al 
tram final de la gira del seu segon disc, 
Aham Sigah, que en els darrers quatre 
dies els ha portat a fer cinc concerts, 
tres dels quals en les últimes vint-i-qua-
tre hores. Es mouen amb furgoneta i els 
segueixen, arreu on toquin, un grup de 
fans barcelonines, disposades a despla-
çar-se fins a Andorra per veure’ls en 
concert. També, fidels seguidores, van 
ser a la Festa Major de Castellar. Taral-
lejaven, emocionades, totes les lletres 
de les cançons. Seguien les seves core-
ografies i van embogir amb alguns dels 
temes més famosos, com “No t’encan-
tis”, “Ara!”, “Rockambolesca”, del pri-
mer àlbum Patates amb Peix, i “Les nits 
no moren mai”, una versió que el grup 
va fer per al disc de La Marató de TV3.

Una llarga cua de fans esperava 
abans de l’actuació, a la paradeta del 
costat de l’escenari perquè els acoloris-
sin la cara amb pintura. A les primeres 
línies del concert hi havia el públic més 
jove. Molts progenitors, prudents guar-

dians, els guaitaven des de la llunyania. 
“No ens esperàvem tanta gent, tenint en 
compte que demà és un dia laboral”, va 
confessar sorprès Miquel Santamaria, 
el baixista, després del concert.

posada en escena divertida

Doctor Prats aposta per una posada en 
escena divertida, que interactua cons-
tantment amb el públic a través de pas-
sos de ball simples, tornades encoma-
nadisses i lletres fàcils. Estrenyen un 
vincle íntim i de disbauxa amb el públic. 
El grup abusa justificadament de rit-

doctor prats, un estiu que no s’acaba
El concert protagonista 
de la nit de dilluns de 
Festa Major va omplir 
l’espai de vilabarrakes

  Guillem plans

tenien a la butxaca, el grup, sobtadament, 
va farolejar: “I fins aquí l’actuació d’avui. 
Moltes gràcies per haver vingut!”. El fals 
comiat va provocar la reacció dels fans 
del públic, molts dels quals sabien que 
encara quedava una estona de concert. 
“No n’hi ha prou!”, cridaven a l’uníson. I 
encara van poder gaudir d’unes quantes 
cançons més fins que, amb un ritme ten-
dre i una foto per immortalitzar el con-
cert més memorable de la Festa Major, 
Doctor Prats es va acomiadar. Just en el 
moment en què pensàvem que l’estiu no 
s’acabava.  

mes electrònics, i també de temes d’al-
tres bandes, per arrencar les cançons 
amb tanta força com per fer trontollar 
la vila, posar “Castellar del Revés”. Van 
fer pujar quatre noies a l’escenari, que, 
atrevides i valentes, encara van animar 
més el concert.

Aprofitant que l’actuació va coinci-
dir amb la Diada de Catalunya, el grup 
va mullar-se. Després d’acompanyar la 
cançó de l’Estaca amb un crit de “Visca 
Catalunya!”, Vilabarrakes encara va res-
pondre amb més energia: “Lliure!”. Quan 
el públic ja estava totalment guanyat, el 

les ganes de festa de doctor prats van contagiar els nombrosos assistents al concert. || Q. pascual

És la xifra 
aproximada 

d’assistents al 
concert

EspECTadORs

1.000
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Ramon Mirabet va actuar per Festa 
Major a la plaça d’El Mirador. La gent 
va gaudir de la proposta d’aquest ar-
tista que s’acompanya de set músics  i 
que es concentra en melodies que van 
des del jazz més estil bebop fins a l’ska, el 
pop rock, el country i, fins i tot, el blues i 
el soul. Es va arribar al miler d’especta-
dors, segons fonts municipals.

Mirabet arrenca amb veu tren-
cada, sembla que fregui l’afonia i ell 
s’excusa “perquè ahir vam tocar a 
Olot i vam passar molt fred”, i que 

Ramon Mirabet escalfa la gèlida nit de diumenge
El Mirador va 
omplir-se amb un 
miler de seguidors del 
músic, que va oferir 
un directe de qualitat

sembla que perjudicarà la resta del 
concert. Però, a poc a poc, , la veu es 
posa a lloc i la reprèn per a demostrar 
que és capaç d’una potència vocal que 
ens recorda les veus dels cantants ne-
gres del jazz. Mirabet és, però no sol, 
una descoberta musical. 

Cal destacar la qualitat i professi-
onalitat dels músics que l’acompanyen: 
Sergio Fernandez a la guitarra elèctri-
ca i acústica, Jordi Mestres al contra-
baix i baix, Josep Tutusaus al trombó, 
Mario Ruiz a la percussió i cors, Òscar 
Ferret al piano, rhodes i hammond i 
Forfisa, Ana Fernandez al violí i cors i 
Marc Horià a la bateria.

A l’escenari, van fer sonar les can-
çons del segon i últim disc de l’artis-
ta “Home is where the heart is” (206), 
entre d’altres de l’anterior “Happydays” 
(2013). En els bisos no hi va faltar la po-
pular cançó de la marca de cervesa, un 
dels hits de l’estiu 2016. Mirabet no tenia 
ganes de marxar. “Estic molt content 
de ser a Castellar, sou un gran poble”, 
va dir Mirabet al públic.  

  Marina antúnez

l’estil intimista del cantautor va captivar el públic de la plaça d’El Mirador. || Q. pascual

CONCERT | MúSiCA

CONCERT | MúSiCA

El Gran Wyoming captiva el seu públic televisiu
L’Auditori va quedar 
petit per acollir tots 
els fans que volien 
veure’l en directe

El Gran Wyoming va demostrar, dis-
sabte a la nit a Castellar, que l’art de 
la paraula és l’habilitat que fa que 
centenars, fins i tot milers, de segui-
dors acudeixin sempre allà on toca, 
acompanyat per la seva banda Los 
Insolventes.

L’Auditori Municipal va quedar 
petit davant la gran afluència de pú-

blic que va apropar-se al concert del 
Gran Wyoming. A causa de la pluja 
intensa que va caure a la tarda, les 
proves de so es van haver de traslla-
dar a l’Auditori, on finalment, hi va 
haver l’actuació, amb la sala de 300 
butaques plena. 

El concert va agafar, des d’un 
bon principi, una narració molt ba-
sada en la història del rock, tant en 
els temes triats com en els comen-
taris que el Gran Wyoming, de nom 
real José Miguel Monzón. Els mú-
sics  van oferir al públic temes po-
pulars de Los Salvajes, clàssics dels 
Beatles com “Back in the U.S.S.R” 
i “I shall have standing there”, del 
pop i el rock espanyol van deixar-se 

anar amb el “Flamenco” de Los Brin-
cos, “Agradecido” de Rossendo i el 
“Black is Black” de Los Bravos, van 
seguir amb temes americans, angle-
sos, etc, internacionalment coneguts 
com , “Jet Airlinear” d’Steve Miller, 
“You can be heroes” de David Bowie, 
“Can’t Explain” de The Who, “San 
Ber’dino” de Frank Zappa, “Johnny 
be good” de Chuck Berry, “Rock & 
roll hoochie koo” de Johnny Winter, 
“Mss Robinson” de Simon & Garfun-
kel, “My sharona” de The Knack, etc.

I després de cada cançó, el pú-
blic demostrava el seu entusiasme. El 
Gran Wyoming va regalar un bis re-
cuperant temes com el “Bailaré sobre 
tu tumba” de Siniestro total.  ||  m. a.



DEL 15 AL 21 DE sEtEmbrE DE 201722

Taller 
d’autoprotecció 

i suport vital bàsic 
i DEA

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

VOls apRENdRE COM i 
QUaN s’Ha d’UTiliTZaR UN 
dEsFibRil·ladOR?

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

organització: ajuntament

Proves de col·locació i 
inscripcions per a nous 
alumnes:
Fins al 22 de setembre 
(demaneu dia i hora)

Horari d’inscripcions:
Fins al 15 de setembre, 
matins de 10 a 13 h
A partir del 18 de setembre, 
també les tardes de dilluns, 
dimarts i dijous de 17 a 19 h

INSCRIPCIONS CURS 2017-2018
Cursos presencials i semipresencials
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Els encarregats de pujar dalt de l’esce-
nari per obrir la primera nit de Festa 
Major i estrenar la pista de ball de la 
TriSonaSwing va ser la Castellar Swing 
Orquestra. Amb la plaça d’El Mirador 
plena de gom a gom, després del pregó 
d’El Gran Wyoming, la formació cas-
tellarenca va iniciar la seva actuació 
amb alguns clàssics del jazz com Hit 
the road Jack, una elecció immillorable 
per atraure a entesos i profans del gè-

‘Salut i swing’ a la plaça d’El Mirador

La Castellar Swing 
Orquestra, Marc Martin 
Trio i la bumpy Roof 
band protagonitzen 
la TriSonaSwing 

nere. Els balladors accidentals i els lin-
dyhopers habituals van aprofitar l’avi-
nentesa per obrir un espai al centre de 
la plaça i començar a moure malucs, 
cames i braços, deixant-se bressolar 
per altres clàssics com Beyond the sea.

La banda castellarenca va dei-
xar pas a les noves generacions que 
trepitgen fort i amb expertesa els es-
cenaris. Així, l’habitual de les troba-
des de SonaSwing, el Marc Martin 
Trio va tornar a Castellar aquest cop 
acompanyat dels saxos de Nil Mujal i 
d’Eva Fernàndez, i del trombó de Rita 
Payès. Cal destacar que tant l’Eva com 
la Rita, companyes de promoció d’An-
drea Motis a la Sant Andreu Jazz Band 
i pupil·les també de Joan Chamarro, no 
només toquen el saxo i el trombó de 
manera excepcional sinó que a més, 
ambdues, canten. I ho fan de manera 

CONCERT | TRiSOnASWinG

solvent, amb una veu càlida, elegant i 
afinada, a voltes trencada, però per-
fecta per interpretar cançons com My 
baby just cares for me.

Al crit de “salut i swing!”, Marc 
Martin Trio va cedir la paraula als res-
ponsables de cloure la TriSonaSwing: 
la Bumpy Roof Band. La formació, que 
comanda el francès Julien Silvand, va 
il·luminar la nit amb un repertori molt 
ballable al més pur estil New Orleans. 
Vitals, espontanis, amb desimboltu-
ra i ofici, van obrir una escletxa en el 
temps a la plaça d’El Mirador, que du-
rant més d’una hora es va transformar 
en un club de jazz dels anys 40. Un co-
lofó daurat per una nit on la pluja no 
va fer acte de presència perquè els lin-
dyhopers poguessin acabar la trobada 
ballant sota la llum inesgotable i ena-
moradissa de la Lluna. 

la bumpy Roof band va cloure la Trisonaswing de Festa Major a la plaça d’El Mirador. || r.gómeZ 

El grup d’animació familiar Xiula 
va actuar dilluns a la tarda, coin-
cidint amb la Diada Nacional de 
Catalunya. La formació porta a 
l’escenari una experiència única 
d’animació musical: fan cançons, 
creen espectacle i en general, im-
pliquen molt el públic que els acom-
panya.  Es nota que els seus com-
ponent no només s’esforcen en el 
vessant musical, sinó que també 
cuiden molt el teatre i l’animació 
que porten a l’escenari. 
En aquesta ocasió, a Castellar van 
presentar un espectacle titulat Do-
nem-li una volta al món i és un es-
pectacle musical d’animació en el 
que transversalment treballen  di-
ferents valors com els de conviure, 
estimar i comprometre’s a millo-
rar l’entorn, la societat, el planeta, 
sempre rient i gaudint.

L’espectacle que van presentar és 
fresc, atrevit i molt animat Amb 
una clara intenció de fer partici-
par el públic, fins i tot van baixar 
de l’escenari per a fer-se més pro-
pers entre el públic i interactuar a 
tothom, o fent pujar petits i grans 
voluntaris a l’escenari perquè po-
guessin cantar amb ells.
Els Xiula són experts animadors 
de les festes majors, celebracions 
escolars i festasses multitudinà-
ries i això es nota. La quitxalla va 
gaudir d’allò més participant de la 
seva proposta. Actualment formen 
la banda en Jan Garrido -músic, 
educador social i ànima del grup-, 
en Rikki Arjuna -músic i educador 
social- , l’Adrià Heredia -músic de 
professió- i en Marc Soto -músic i 
membre del grup La Sra. Toma-
sa-.  || m. a.

El grup Xiula va fer 
ballar a petits i grans

part final del concert amb Xiula, que va actuar dilluns a la tarda. || aJ. castellar

CONCERT | FAMiLiAR
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Els Castellers de Castellar - Capgi-
rats van fer dissabte a a la tarda, mal-
grat la pluja, una exhibició castelle-
ra de Festa Major que va començar 
cap a les 18 hores i que es va viure 
conjutament amb els Castellers de 
Santpedor. 

La convocatòria de la trobada, 
prevista a les 17 hores a l’Institut Cas-
tellar, per seguir a les 18 h amb una 
exhibició a la plaça d’El Mirador, es 
va veure alterada a causa de la pluja, 
que va caure des de primera hora de 
la tarda i fins al vespre. Per aquest 
motiu, l’acte es va traslladar i desen-
volupar, finalment, a dintre del recin-
te de l’Espai Tolrà.

Els castellers s’aixopluguen 
de la pluja a l’Espai Tolrà 

Castellers de la Colla castellera de santpedor (de groc) i dels Castellers de Castellar - Capgirats - (de bordeus). || Q. pascual

Els de Santpedor i els de Castellar van oferir l’exhibició dissabte a la tarda

Els castellers de les dues colles que 
dissabte eren protagonistes van ini-
ciat l’aixecada de castells amb uns 
pilars, tres dels Capgirats i un dels 
de Santpedor, a l’exterior de l’Espai 
Tolrà, a la plaça de la Fàbrica Nova, 
ja que en aquell moment havia parat 
de ploure.

En aquest sentit, es va viure un 
inici lluït sota el cel. Però de segui-
da es va tornar a tapar i la pluja va 
fer que l’organització decidís traslla-
dar l’exhibició i també la paradeta 
que habitualment els acompanya a 
l’interior, on estarien aixoplugats la 
resta de la jornada castellera.  Paral-
lelament, a l’interior de l’Espai Tolrà, 
també s’hi desenvolupava la marató 
de country, al vestíbul, i l’exhibició i 
taller de balls, a la Sala Blava.

CapGiRaTs | ExhibiCió

Els Castellers van aixecat una torre 
de 6 (2 de 6), un 7 de 6 i van intentar 
un 5 de 6, que no es va poder  carregar 
del tot. Els Castellers de Santpedor 
van fer, a banda del pilar d’entrada, 
un 3 de 6 amb agulla i una torre de 6. 

Les colles castelleres van fina-
litzar conjuntament; la de Castellar 
del Vallès, amb un pilar per sota, i 
la de Santpedor, amb dos pilars si-
multanis.

Tot i la poca afluència de públic  
respecte altres edicions, segurament 
degut al canvi d’ubicació d’última 
hora i al mal temps, el públic que sí 
que va animar-los va gaudir molt de 
l’exhibició, ja que els castellers van 
tornar a demostrar el seu entusias-
me amb l’activitat castellera, que va 
finalitzar cap a les 20 hores.. 

L’itinerari programat per l’Arxiu d’Història el dissabte de Festa Major,  
‘Joan Oliver a Castellar del Vallès’, va ser un èxit. “Vam depassar els 30 
inscrits que teníem marcats com a límit”, apunta Anton Carbonell, 
coorganitzador de la ruta. L’itinerari va ser conduït per ell mateix i per 
l’historiador Llorenç Genescà. La voluntat d’aquest projecte és  institu-
ir aquest itinerari de cara al futur i “posar la primera pedra de l’expo-
sició “Joan Oliver a Castellar del Vallès” que s’inaugurarà el mes de 
febrer de 2018 a l’Arxiu d’Història”, desvela Carbonell.  Amb Genescà, 
han consultat diversos documents i han comptat amb el testimoni oral de 
Josepa Segalés, de 93 anys, que va conèixer personalment la família d’Oli-
ver i va viure amb ells durant el període de la Guerra Civil a Ca n’Oliver.

L’itinerari va començar a la plaça de Cal Calissó, davant la casa 
natal del poeta Joan Arús. “Allí vam comentar la relació entre Arús 
i Oliver”, diu Carbonell. Seguidament, la comitiva va caminar fins a La 
Miranda, on es va parlar del paisatge del Vallès que Pere Quart tan va 
estimar. La següent parada va ser al carrer de Joan Oliver, a Can carner, 
al monòlit que Pere Roca va dedicar al poeta. Albert Antonell, que ales-
hores era alcalde de Castellar, va ser present a l’itinerari “i va explicar 
com ell i Josep Ramon Recordà van voler que Castellar homenatgés 
la figura de Joan Oliver”. La comitiva va seguir a Ca n’Oliver i el Castell 
de Clasquerí. Aquestes dues parades van servir perquè els guies parles-
sin de la infantesa del poeta a Ca n’Oliver, de les figures singulars d’An-
tonino Oliver (pare de Pere Quart) i de mossèn Enric Oliver (l’oncle). El 
castell està molt relacionat amb les vivències del poeta durant la Guerra 
Civil “i ens va permetre parlar també de l’exili a França”. 

Mentre que Genescà es va ocupar d’explicar històries i d’afegir tea-
tralitat a cada escenari històric triat, Carbonell es va basar més en la lec-
tura de poemes i textos del poeta que es relacionaven amb les etapes de 
l’itinerari, que va finalitzar amb un vermut al Castell de Clasquerí amb 
el vi de La Muntada Cinc Quarteres.  Adrià Garriga, propietari d’aquest 
vi, va presentar la varietat blanca de picapoll que conreen.  || m. a.

Èxit de participació a 
l’itinerari Joan Oliver

aturada al ‘Joan Oliver a Castellar del Vallès’ de l’arxiu d’Història. || r. rocaVert

aRXiU d’HisTòRia | FESTA MAJOR

  Marina antúnez

Foto de família dels premiats al Joan Riera, amb les autoritats.  || ceDiDa

  M. antúnez

Divendres passat, dia 8, el Centre 
Excursionista de Castellar va in-
augurar, a Cal Calissó, l’exposició 
de les fotografies participants en el 
XL Concurs de Fotografia Artística 
Joan Riera. A l’acte hi van assistir 
l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, 
i el regidor de Cultura, Aleix Cana-

Premiats al XL Concurs 
de Fotografia Joan Riera

lís, a més del president del CEC. Es 
van lliurar els premis corresponents 
a les imatges que van tenir més pun-
tuació i que estan relacionades amb 
la natura en general, predominant 
les relacionades amb la muntanya i 
l’excursionisme.

Es van atorgar els següents pre-
mis: premi d’honor a Jaume Calsi-
na per “Coveta”, primer classificat 
a Francesc Vilaclara per “Tafaner”, 

CEC | COnCURS dE FOTOGRAFiA segon classificat a David Rocabert 
per “Primavera Molenca”, tercer 
classificat a Jesús Gómez per “Me-
ditació oberta”, quarta classificada 
a Marta Puigmartí per  “Vet aquí 
una vegada” i cinquè classificat a 
Josep Manel Martí per “L’Ull del 
Forat de Gel”.

Les persones que van fer les valo-
racions, com a jurat, són reconegudes 
en l’àmbit professional de la fotografia. 
Enguany, han estat Sandra Galera, Jo-
aquim Pascual i Vicens Serra. 

L’acte va concloure amb un 
refrigeri ofert per l’entitat organit-
zadora i es va aprofitar l’ocasió per 
lliurar una fotografia de record a 
Josep Llinares, en la constant im-
plicació a la Pujada del Pessebre la 
a la Castellassa. 
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hi intervindran:
Joan sellent, 
professor i 
traductor de 
Shakespeare
Jacint Torrents, 
autor del llibre
Coral Xiribec, 
que farà una 
interpretació de 
peces de Mn. 
Joan Abarcat

Presentació
del llibre
Mossèn Joan 
Abarcat i Bosch 
(1863-1943)
Un tortosí a Castellar del vallès

El nou llibre de Jacint Torrents

Dj. 21 09 2017 - 19 h
Terrassa d’El Mirador

cultura

L’Any Xiribec marcarà la 38a Trobada 
de Tardor al Puig de la Creu que se ce-
lebra aquest proper cap de setmana, 
dissabte i diumenge. En motiu dels 25 
anys de la Coral Xiribec, dels 50 anys 
de Colònies i Esplai i els 100 anys de ‘Xi-
ribec i Xiripiga, els Pastors Cantaires 
de Betlem’ de Mossèn Joan Abarcat, 
“Els Amics del Puig de la Creu hem 
volgut fer confluir aquestes tres ce-
lebracions; d’una banda, convidant 
a cantar la coral amb un repertori de 
cançons pastorals i, de l’altra, amb 
els jocs de cucanya que organitzarà 
l’Esplai”, explica Gener Martí, propi-
etari del Puig de la Creu.

Les activitats arrenquen dis-
sabte 16 amb la caminada del cap-
vespre al Puig de la Creu, a les 20 h,  
des de l’Era d’En Petasques.  A les 
21 hores es podrà gaudir de la pa-
noràmica nocturna del Vallès i del 
sopar, que es pot reservar al telèfon 
676246820. A les 22.30 hores es farà 
la Vetlla de Santa Maria de la Creu 
i, a les 23.30 hores, hi haurà una au-
dició de sardanes i ressopó.

L’Any xiribec, al puig de la Creu

Trobada de Tardor al puig de la Creu de l’any 2016.  || m. antÚneZ

La 38a Trobada de Tardor se celebra aquest cap de setmana

Diumenge 17, a les 07.30 h, és 
prevista la Pregària de Laudes amb 
connexió amb Montserrat. També 
s’iniciarà una matinal de portes 
obertes perquè tothom qui ho vul-
gui pugui accedir al recinte del Puig 
de la Creu.

A les 9 h es farà el repic de la 
campana “Santa Pau” i la plantada 
dels gegants de Sentmenat i de Cas-

  Marina antúnez

TRObada dE TaRdOR | AMiCS dEL pUiG dE LA CREU

tellar del Vallès; els locals fan, aquest 
any, la 4rta Pujada al Puig.

A les 10 h hi haurà esmorzar 
de torrada i botifarra a preus popu-
lars. A les 10.30 s’iniciaran els jocs de 
cucanya de Colònies i Esplai  i, més 
tard, la ballada de gegants. A les 12 
h és prevista l’actuació de la Coral 
Xiribec i, a les 13 hores, una audició 
i ballada de sardanes. 

Un any més, els Amics de l’Ermita de les Arenes van commemorar, el 
passat 8 de setembre, la Festa de les marededéus trobades. Enguany, 
s’hi van concentrar un centenar de persones.

A les 11 hores es va celebrar una missa a l’ermita mateix, que va ofi-
ciar el nou mossèn de Castellar del Vallès Josep Maria (Chema) Cot del 
Valle, acompanyat del rector de Sant Feliu del Racó, Mossèn Ramon Vi-
llarino,  i dels sacerdots adscrits a la Parròquia, Mossèn Francesc Cate-
rineu i el pare Francisco Lara. 

Els Amics de les Arenes van repartir, com ja és costum, un recorda-
tori amb els Goig perquè tothom pogués seguir les estrofes. Cap a quarts 
d’una es va iniciar una cantada d’havaneres amb el grup Port Vell, que 
va finalitzar a les 14 hores.    || m. a.

Un centenar d’assistents a 
la Festa de les Marededéus

litúrgia a la Festa de les Marededéus trobades, a l’ermita de les arenes. || J. castells

aRENEs | MAREdEdéUS TRObAdES

Itineraris de natura

Vindràs?

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

Dj. 21 de setembre
Collserola
itinerari de 8 km
i dificultat baixa
Desplaçament en autobús

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

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

Informació i inscripcions: 
regidoria de programes 
socials (c. portugal, 2D,  
93 714 40 40), de 9 a 14 h

Preu: 2 €/sortida. inclou 
transport i assegurança. 
places limitades 
Organització:ajuntament 
de castellar del Vallès

Temporada 2017-2018

Vine i
camina
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cultura

L’Escola Municipal de Música Torre 
Balada ha programat, pel proper diu-
menge 17 de setembre, un taller de 
gospel a càrrec de Ramon Escalé, 
que va quedar finalista al programa 
‘Oh Happy Day’ 2016 de TV3.  L’ac-
tivitat tindrà lloc a l’escola mateix, 
de 10 a 14 h.

Escalé és pianista i composi-
tor, nascut a Manresa l’any 1959. Es 
va iniciar de forma autodidacta a la 

Taller de gospel a Torre balada

Ramon Escalé, 
finalista de l’ ‘Oh 
happy day’, proga-
tonitza l’activitat

música als 18 anys, abandonant dos 
anys després els estudis de medici-
na per dedicar-se de ple a la seva au-
tèntica vocació, la música. 

En una primera època d’activi-
tat professional va col·laborar com a 
pianista i arranjador. Més endavant, 
es va introduir al jazz i va treballar 
amb La Vella Dixieland, RCR Trio, 
Alquimia, la Big Band Avinyó Espai 
Musical i Guillem Alonso & Max 

EMMT | GOSpEL

Pollak, i com a base rítmica durant 
dues temporades a les jam sessions 
del Pipa Club, i amb Horacio Fume-
ro i Peer Wyboris a la Cova del Drac. 

A partir de l’any 1997 va comen-
çar a treballar en les seves pròpies 
formacions i espectacles. Ha partici-
pat en nombrosos festivals interna-
cionals de jazz i en gires per França, 
Alemanya, holanda, Bèlgia i Suïssa, 
Xile, Argentina, Uruguai, Santo Do-
mingo i Estats units, i ha actuat en es-
cenaris emblemàtics com el Palau de 
la Música, l’auditori i el TNC. 

Actualment, és director de la 
Big Band, del Cor de Gospel del Con-
servatori Superior del Liceu, de la 
Big Latin Band, de les Big Bands ju-
venil i senior, de la Unió Musical del 
Bages i dels Cors Esclat Gospel Sin-
gers i Gospel Sons de Mataró. Des del  
2006 és coordinador i cofundador 
de la Xarxa Gospel de Catalunya.  

  Marina antúnez

Jacint Torrents presenta el seu darrer llibre sobre Joan abarcat. || arXiu

liTERaTURa | LLibRES

Jacint Torrents presenta el llibre 
de Joan Abarcat

L’Ajuntament de Castellar i Onada Edicions han programat la presen-
tació de Mossèn Joan Abarcat i Bosch (1863-1943) . Un tortosí a Cas-
tellar del Vallès, de Jacint torrents.  l’acte tindrà lloc el proper dijous 21, 
a les 19 hores, a la terrassa d’el mirador.
És previst que hi intervinguin el professor i traductor de shakespeare 
Joan sellent i el mateix autor del llibre. A més de la part formal de l’acte,  
també hi haurà una interpretació cantada de peces de Mossèn Abar-
cat a càrrec de la Coral Xiribec. 
L’obra de Torrents és fruit d’un encàrrec fet per La Pedra Fina, de 
Castellar, en motiu del centenari de l’obra ‘Els Pastors Cantaires de 
Betllem’ d’Abarcat. el llibre conté més de 50 referències bibliogràfi-
ques, “a més de les que s’han trobat en arxius i al món digital”, se-
gons torrents, i és que abarcat va escriure molt. a tortosa, hi va escriu-
re tota la seva poesia. la informació sobre mossèn abarcat a castellar 
“l’he trobat a la Vanguàrdia i altres diaris digitals, i revistes com ‘la 
Veu de Catalunya’, etc”, a més de les revistes locals la Forja i laletània. 
“a Castellar, abarcat hi va escriure tota la seva música, unes 40 o 
50 partitures”, custodiades a l’arxiu de la parròquia. 
Mig llibre és investigació científica i històrica dels fets i dels escrits, 
amb anàlisi dels textos; l’altre, són recreacions fictícies, - docuficti-
ons, en anglès - “que consisteixen a barrejar la documentació real 
que tenim amb una mica de ficció”.  ||  m. a.

bREUs

El DocsBarcelona del Mes de setembre porta per nom ‘Angry Inuk’ 
(‘Inuit enfadat’) i es projecta aquest divendres, a les 20 hores, a l’Audi-
tori Municipal Miquel Pont. La pel·lícula dona veu al poble inuit, el poble 
indígena que habita les tundres del nord del Canadà, Alaska i Groenlàn-
dia, una de les regions climàticament més dures i perilloses del planeta. 
Ells han fet sentir la seva veu per a defensar-se dels prejudicis culturals 
que envolten el seu particular estil de vida.
És la caça de foques una necessitat o un luxe? La pressió que les grans 
organitzacions ecologistes han exercit sobre la comunitat inuit pro-
hibint la caça de foques ha danyat seriosament l’economia d’aquest 
poble ancestral. seran capaços d’alçar la seva veu i ser escoltats?
La directora inuit Alethea Anraquq-Baril ha seguit el seu poble a la regió 
de Nunavut, concretament, a la localitat de Kimmut, on la caça de fo-
ques és essencial per a la seva supervivència. Vol donar veu als caça-
dors, famílies i treballadors de la regió.
La sorollosa lluita de les grans organitzacions ecologistes per erradicar 
la matança de foques al món ha sembrat una ombra en la forma de vida 
d’aquesta comunitat que, a causa de la seva naturalesa silenciosa, no 
ha tingut mai veu en el debat públic. El seu reclam és clar :una economia 
sostenible al voltant de les foques és l’única manera de salvar la zona 
del planeta en la que habiten, rica en minerals i amb un atractiu inelu-
bidle per a les grans multinacionals del petroli i el gas. 
Aquest any es compleixen 95 anys de ‘Nanook of the North’,considerat 
el primer documental de la història on es mostrava la lluita dels inuit 
contra les dures condicions de vida per sobreviure a l’Àrtic, arriba 
‘Angry Inuk’ i ressitua la lluita per la supervivència dels inuit   || m. a.

‘Angry Inuk’ és el títol del 
DocsBarcelona del Mes

dOCUMENTal | cinEMA

El proper dissabte, 16 de setembre, el 
pintor castellarenc Esteve Prat inau-
gura una nova exposició a la galeria 
Estudi&Galeria d’Art Contemporani 

El pintor local Esteve prat 
inaugura a Calldetenes

dissabte, l’artista 
obre una mostra 
amb tècnica mixta

Abartium Colection - Col·lecció Abar-
clas, situada a la carretera de Folgue-
roles, Km. 4,5, a Calldetenes. Esta-
rà oberta fins al proper 9 d’octubre. 

Prat realitza una exposició de 
les seves pintures “Natures Mortes”, 
en aquest sentit, tria una temàtica 
clàssica com la natura morta o el bo-
degó per transportar-la conceptu-
alment i tècnica a una nova realitat 
més contemporània, aplicant tècni-
ques mixtes a força d’estampats, re-

aRTisTEs lOCals | pinTURA

serves, collages, grattage, barrejant 
pintures a l’oli, acrílics i esprai sobre 
paper, en diversos formats, creant 
una pintura personal. 

El pintor Prats està preparant 
dues exposicions més; a partir del 4 
d’octubre, a la Sala I de l’Acadèmia 
de Belles Arts de Sabadell, fins al 4 
de novembre, i a partir del proper 
18 de novembre, i fins al 7 de desem-
bre, als Amics de les Arts de Terras-
sa.  ||  m. a.

Un dels quadres que Esteve prat exposa a la galeria abartium, a Calldetenes. || e. prat
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DiVEnDRES 15
d’11 a 17 h · pROpOsTa
arrossada popular 
de suport Castellar
Espai Tolrà
Organització: Suport Castellar

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

20 h · pREsENTaCió
presentació de la 38a Ronda 
Vallesana. projecció i 
presentació del llibre 
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: UES

21.30 h · TEaTRE
El retaule del flautista
Sala de petit Format de l’Ateneu
Organització: T.i.C. Escènic

DiSSABTE 16
18 h · ball
Festa country
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del ball de Saló  
 
de 20 a 23.30 h · pROpOsTa
16a Trobada de Tardor :
caminada, sopar, vetlla i 
audició de sardanes
puig de la Creu
Org.: Amics del puig de la Creu
 
20.30 h ·  pROpOsTa
Festa final d’estiu dels 
comerciants plaça d’El Mirador
Organització: Ajuntament de 
Castellar i comerç local

21.30 h · TEaTRE
El retaule del flautista
Sala de petit Format de l’Ateneu
Organització: T.i.C. Escènic

22.30 h ·  ball
Nit de ball amb el duet Camelot
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot ballant
 
 
 
 
DiUMEnGE 17
de 7.30 h a 13 h · pROpOsTa
16a Trobada de Tardor 
puig de la Creu
Org.: Amics del puig de la Creu

de 10 a 14 h ·  pROpOsTa
Taller de Gospel a càrrec de 
Ramon Escalé (finalista 1a edició 
Oh Happy day)
EMM Torre balada
Organització: Escola Municipal de 
Música Torre balada

18 h · ball
ball a càrrec de Quin Ritme
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del ball de Saló

18.30 h · TEaTRE
El retaule del flautista
Sala de petit Format de l’Ateneu
Organització: T.i.C. Escènic
 
 
 
 
DiMARTS 19
20 h · pROpOsTa
Club de lectura en anglès: The 
Road, de Cormac McCarthy
biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: biblioteca Municipal Antoni Tort
 

 

 
 
 

DiJOUS 21
9 h · sORTida
Vine i Camina +60: Collserola
inscripcions 18 i 19 de setembre, de 
9 a 14 ha la Regidoria de programes 
Socials (Espai Tolrà)
pl. del Mercat
Organització: Ajuntament

19 h · pROpOsTa
Mossèn Joan abarcat, 
un tortosí..., de Jacint Torrents. 
presentació a càrrec de Joan 
sellent i intervenció de la 
Coral Xiribec
Terrassa d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DiVEnDRES 22
19 h · XERRada
Conferència: ‘Numerología 
pràctica evolutiva: visión 
humanista, evolutiva y 
psicológica de la personalidad”
C. Josep Anselm Clavé, 3
Organització: psicovallès

DiSSABTE 23
de 9.30 a 13.30 h · TallER
Taller d’autoprotecció i suport 
vital bàsic i dEa
Sala Lluís valls Areny d’El Mirador
Organització: Ajuntament

Tot el dia · pROpOsTa
speed Fest
Espai Tolrà i pl. de la Fàbrica nova
Organització: Associació Custom 
de Castellar

22.30 h · ball
Nit de ball amb el 
duet pentagrama
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: pas de ball
 
 
 
 
DiUMEnGE 24
Tot el dia · pROpOsTa
speed Fest
Espai Tolrà i pl. de la Fàbrica nova
Organització: Associació Custom 
de Castellar

18 h · ball
ball amb Trifàsic
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del ball de Saló

agenda

dEsTaQUEM EXpOsiCiONs

del 15 al 24 de setembre de 2017

‘El Retaule del flautista’
Divendres  15  ·  21.30 h · spF

la companyia castellarenca tic 
escènic representa, aquest diven-
dres 15 i també dissabte 16 (21.30 h) 
i diumenge 17 (18.30 h),  a la sala de 
petit Format de l’ateneu, ‘el retau-
le del flautista’, de Jordi teixidor. el 
muntatge compta amb la participa-
ció de les actrius i actors rosa Fité, 
carles rovira, Josep m. roviralta, 
gabi ruíz, Josep Fontan, gemma 
pellicer, eulàlia Vilarasau, ramon 
permanyer i Joan solé, i dels músics 
maria rovira (flauta), Jordi Domingo 
(guitarra), humberto carrero (caixó) 
i eugeni masclans (baix).

“Construint el territori. arquitectura 
tradicional i paisatge a Catalunya”
Fins al 31 de desembre.
els dijous de 17 a 20 h i els 
divendres de 10 a 13 h
c. mina, 9-11
organització: arxiu d’història de 
castellar, Direcció general de cultura 
popular, associacionisme i acció 
culturals del Departament de cultura i 
pau i institut ramon muntaner

Exposició permanent d’escultures
de Josep llinares
ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074



DEL 15 AL 21 DE sEtEmbrE DE 2017 27

FaRMÀCiEs dE GUÀRdia 
 
 
divEndRES 15 ViCENTE
diSSAbTE 16 yaNGÜEla
diUMEnGE 17 yaNGÜEla
diLLUnS 18 ROs 
diMARTS 19 pERMaNyER
diMECRES 20 CaTalUNya
diJOUS 21 VilÀ
divEndRES 22 EUROpa
diSSAbTE 23 ViCENTE
diUMEnGE 24 ViCENTE 

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

dEFUNCiONs 

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

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

“El nen no és una ampolla que cal omplir sinó un foc que cal avivar”
M. E. Montaine

@carlota.sa @jninerola @mariinarpl
Festa de l’escuma Jornada de la infància Fins l’any que ve

MEMòRiEs dE l’aRXiU d’HisTòRia 

iNsTaGRaM · @lactual 

Amb aquest nom sorgit de forma popular era coneguda l’Orquestra de Castellar, existent ja l’any 
1895. Per aquesta data era formada per Isidre Valls “Zidro”, Ermengol Valls “Mariquildo”, Joan 
Rocavert “Esquerrà”, Joaquim Vilanova “Quim de St. Cugat”, Josep Òssul “l’Eruga”, Gabriel Gili 
“Xacó” i Miquel del Brunet, que seria substituït per Pere Marra. Cap el 1912 va dissoldre’s per 
manca de relleus joves.  || Fons: arXiu D’història De castellar || arXiuhistoriacastellar@gmail.com 

||  FaceBook.com/arXiuhistoria 

Orquestra Els angelets, vers 1900

penúltima

Marisa Carrasco Jorge
62 anys · 09/09/2017

Rosa Comellas Fernandez 
97 anys · 12/09/2017

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

666 526 181 · ctra. c-59, km. 15 · caldes m.
a/e: caldesanimal@caldesanimal.org
Més animals per adoptar a:
www.facebook.com/adoptamcastellar

sóC a CaldEs aNiMal

adOpTa’M

lOlO

Raça: x ·  pèl: mig · Sexe: mascle
En adopció des d’octubre de 2015

 Edat: 5 anys

JiMENa

Raça: x ·  pèl: curt · Sexe: femella
En adopció des de maig de 2015

Edat: desconeguda

kaEl

Raça: europea · pèl: curt · Sexe: mascle
En adopció des d’agost de 2017

Edat: desconeguda

organització: 
Biblioteca municipal antoni tort, Digital&green skills Vallès, impulsat per 

Taller per 
muntar i 

programar 
robots

en col·laboració amb el projecte 
Digital&green skills Vallès

Biblioteca municipal antoni tort

Dv. 29/09/2017
17.30 h

Taller gratuït. Places limitades. 
Inscripcions fins al dimecres 27 de 
setembre a la Biblioteca 
(c. sala Boadella, 6, tel. 93 714 47 35).

projecte subvencionat pel 
servei públic d’ocupació de 
catalunya i el Fons social 
europeu en el marc de la 
iniciativa d’ocupació Juvenil, 
d’acord amb els projectes 
singulars de garantia Juvenil



Del 15 al 21 De setemBre De 2017

la contra

Josep Maria Cot (Txema)

El meu projecte 
inicial era ser
estrella del rock

Rector de la parròquia de Castellar

Q
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És el nou rector de l’església de Sant Esteve de 
Castellar, després de gairebé 10 anys com a vicari a 
Sabadell. Té 35 anys i per primera vegada assumeix la 
responsabilitat d’anar al capdavant d’una parròquia

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
pacient
Un defecte que no pots dominar?
incontinència verbal
Una persona que admires?
mossèn Francesc catarineu
la teva paraula preferida?
somni
Quin plat t’agrada més?
arròs a la cubana
Un color
el blau
Un animal?
Jo mateix
Una cantant?
Bruce springsteen
Una pel·lícula?
De dioses y hombres
Un llibre?
l’evangeli
Un indret?
castellar

”

“

· Quan vas començar la teva de-
dicació com a mossèn?
Hi ha diferents inicis. El dia que em 
van ordenar aviat farà 10 anys, va 
ser el 2 de desembre del 2007. Lla-
vors vaig anar a parar d’ajudant o 
“aprenent” al costat d’un altre mos-
sèn més veterà, Mn. Francesc Cata-
rineu, i això va ser a Sabadell, que hi 
he estat fins al mes d’agost.

· És la primera vegada que ets el 
rector d’una parròquia?
Correcte. Vaig amb la “L” posada de 
rector! Estic molt content, en pri-
mer lloc, perquè no ho he demanat. 
No tenia cap pressa d’anar al davant 
d’una parròquia, perquè es viu molt 
bé a segona fila. Com a segon lloc, el 
nom és vicari, i la teva vida evident-
ment són les celebracions, és aten-
dre gent, escoltar, però quan hi ha 

un problema o una queixa d’això se 
n’encarrega el rector. Ara ja no puc 
passar la pilota a ningú [riu], sinó 
que em toca a mi parar gols o deixar 
que marquin, depèn!

· Com ha anat l’arribada a Cas-
tellar?
Molt bé, agradable i acollidora, en 
molts nivells, de veïns, de comunitat, 
d’institucions… No hi ha hagut temps 
perquè vagi malament de moment, 
penso. Ha passat molt poc temps!

· Quina sensació t’ha donat la co-
munitat de Castellar?
D’entrada la impressió és molt bona. 
De seguida s’han posat moltes per-
sones a disposició. Des d’ajudar els 
més necessitats a Càritas, passant 
pels que estan a Catequesi, els que 
ajuden més a les celebracions, a l’es-
glésia i al dia a dia. Una notícia molt 
agradable de trobar tot un personal 
molt disponible.

· Què t’agradaria fer com a rec-
tor de la parròquia de Castellar?
De moment, aterrar! [riu]. Perquè 
estic en procés, com m’agrada dir, 
de fer mapa. M’estic fent una mica el 
gps mental, de situar-me, conèixer la 
gent, el lloc, la història… Tot és una 
mica la primera vegada. 

· Què et va portar a dedicar-te 
com a mossèn?
Més aviat qui m’hi va portar, que va 
ser Nostre Senyor. No era el meu 
projecte inicial. Soc el setè de 8 ger-
mans, per tant, el meu projecte ini-
cial era ser pare de família nombro-
sa per seguir la tradició familiar i ser 
estrella del rock, perquè m’agrada 
molt la música. Per ajudar els po-
bres, no cal fer-se capellà, perquè hi 
ha moltíssima gent que fa un servei 
molt gran i no ho és. En el meu cas, 
vaig anar descobrint que això podia 
ser una possibilitat. Van ser diferents 
coses que em van moure als 18 anys 

a entrar al seminari. Al llarg dels 7 
anys de formació vaig anar-ho des-
cobrint, els que estaven al meu vol-
tant ho van ratificar, i als 25 va ser 
quan vaig rebre l’ordenació.

· Ets l’arxiprest de sabadell Cen-
tre sud. Què vol dir?
Ho tradueixo, potser és una mica bar-
roer, com el delegat de la classe. Les 
parròquies veïnes d’un lloc històrica-
ment estan agrupades en arxipres-
tats. L’arxiprest és un dels mossens 
que està en una d’aquestes parròqui-
es i que se li encarrega la funció de co-
ordinar i convocar reunions. S’escull 
per votació i és per un termini de 4 
cursos i jo ara estic a la meitat.

· i també ets el consiliari de la 
Zona 12 del Moviment de Cen-
tres d’Esplai Cristians Catalans.
M’ho van demanar recent aterrat a 
Sabadell, de poder acompanyar als 
esplais confessionals de Sabadell, 

Castellar i Cerdanyola en el tema 
de la fe. Al seu dia jo també vaig fer 
el curs de monitor i he estat vinculat 
als esplais als llocs per on he passat. 
És un terreny de frontera, perquè la 
majoria de monitors no van a missa, 
tot i això, l’esplai confessional té una 
sèrie d’hàbits que entren en la nor-
malitat i que també són pedagògics.

· Ets el rector de la vila més jove?
D’uns quants anys ençà sí que soc 
dels més joves. Espero i vull pensar 
que això no sigui un obstacle. Al final 
és relatiu el tema de l’edat, hi ha qui 
relaciona edat gran amb persona 
amb idees fixes i edat jove amb per-
sona molt oberta i, a vegades, això es 
trenca totalment. M’acompanya Mn. 
Francesc Catarineu que per mi és un 
mestre i és de les persones més re-
ferents que he trobat a la meva vida 
com a capellà, com a persona molt 
oberta i accessible i capaç d’escol-
tar, d’aprendre i rectificar. 

 anna parera


