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Setmanari d’informació local

Els jocs d’aigua es van estrenar divendres al vespre ja amb un gran èxit de participació que es va perllongar durant tot el cap de setmana, de moment, el més calorós de l’any. || C. díaz
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La companyia Endesa ha destinat 
enguany prop de 2,2 milions d’eu-
ros al Pla d’estiu de neteja i protec-
ció dels boscos al Vallès Occidental. 
En el conjunt de Catalunya, la com-
panyia elèctrica ha destinat prop de 
22,3 milions d’euros a la campanya. 
Endesa va fer la presentació de tots 
els seus efectius divendres de la set-
mana passada al camí de Can Cada-
falch de Castellar del Vallès.

Del total de 8.256 quilòmetres 
de línies elèctriques que la compa-
nyia té al Vallès Occidental, el 36% 
són aèries i, per tant, estan subjectes 
d’alguna manera a zones boscoses o 
amb vegetació. El director d’explota-
ció de Catalunya Est d’Endesa, Mar-
cos Lalueza, explica que els tres eixos 
principals del pla són “la neteja i la 
cura de la massa forestal que creix 
al voltant de la xarxa elèctrica, la 

Endesa inverteix 2,2 milions al vallès

Un dels helicòpters passant prop d’una torre elèctrica prop del camí de Can Cadafalch. || J. RIUS

realització de vols amb helicòpters 
amb l’ús de sensors termogràfics i 
com a novetat aquest any, hem in-
corporat la tecnologia LIDAR  amb 
tecnologia làser i les revisions ex-
haustives a peu de línia de totes les 
instal·lacions”. Aquesta tecnologia 
làser “ens facilita un mapa de punts, 

  Jordi Rius

El pla d’estiu de neteja 
i protecció dels boscos 
es va presentar 
divendres a castellar

ens dibuixa la infraestructura i ens 
dona la distància que tenim respec-
te l’entorn i el terreny i veure que  la 
distància a aquests punts siguin les 
correctes”, adverteix Carles Amills, 
responsable de línies d’alta tensió de 
Catalunya Est d’Endesa.

Els sensors infrarrojos que 

porta l’helicòpter serveixen per cop-
sar variacions de temperatura dels 
cables elèctrics “que ens perme-
ten  detectar possibles anomalies 
i avançar-nos d’una forma predic-
tiva a fallades a les nostres línies i 
per tant, ens avancem a una possi-
ble avaria”, assegura Lalueza.

Els helicòpters que realitzen les 
revisions també porten instal·lada 
una càmera de vídeo i/o fotografia 
d’alta definició mitjançant la qual es 
pot observar el tipus de vegetació i 
la seva densitat, a més de detectar 
defectes visuals. Amb la filmació en 
alta definició “podem fer una post-
producció a l’oficina on analitzem 
totes les instal·lacions i una bona 
tasca per poder fer una bona pre-
venció”, afegeix Amills.

I finalment, Endesa usa ja des 
del 2012 drons per comprovar l’es-
tat de la xarxa elèctrica.  Un pilot i 
un tècnic s’encarreguen del seu fun-
cionament. El dron permet arribar 
a punts “inaccessibles” als quals 
“només es podria arribar sense ten-
sió a la instal·lació i els clients po-
drien quedar afectats” i,  gràcies al 
dron, “ho evitem”, constata Amills.

Tot aquest desplegament es 
completa amb la tala i esporga se-
lectiva de la massa forestal que creix 
al voltant de les línies elèctriques, 
respectant l’espai estipulat per l’ad-
ministració entre el bosc i els cables 
més pròxims. A més, la companyia 
elèctrica i la Generalitat tenen esta-
blerts a través d’un conveni els pro-
tocols de coordinació i col·laboració 
en matèria de prevenció i actuació 
davant d’incendis forestals.  
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tema de la setmanaSant Joan 2017

La revetlla de Sant Joan és sinònima 
de petards, cava i coca. Coques de 
molts tipus depenent dels paladars. 
Avui, el Forn de Pa Grané, del car-
rer Montcada, ha enfornat les seves 
últimes coques. Després de gairebé 
50 anys, el forn tanca per la jubilació 
del Joan i la Montserrat. “Vaig ar-
ribar a Castellar amb la meva fa-
mília l’any 1968, l’endemà de Sant 
Joan. Vam venir de Talamanca al 
carrer Major, on hi havia un forn 
vell. El meu pare ja era forner i jo 
vaig aprendre d’ell”, explica Joan 
Grané, enfarinat dins de l’obrador.

Aquests dies, estan preparant les 
darreres coques de Sant Joan, més d’un 
centenar. Curiosament, la coca tradici-
onal, la de brioix amb fruita, és la que 
menys demanen els seus clients. “Les 
que més venem són les de pinyons 
farcides de crema o de xocolata. A 
més, fem una versió de la coca de full 
amb llardons. Com la de full no es de-
mana tant, preparem una versió di-
ferent, de brioix amb llardons, no la 
fan gaires forns i a nosaltres ens la 
demanen molt”.  Tant el Joan, com la 
Montserrat, que s’ha cuidat sempre de 
la botiga i de la brioixeria, tenen un sen-
timent agredolç: “Em sap greu deixar 
de fer de forner, sento una mica de 
tristor, però molt agraïts als nostres 
clients que han confiat en nosaltres 
i en els nostres productes”.

el foc, que no falti

La maridació perfecta de la coca i el 
cava per a la revetlla de Sant Joan són 
les fogueres i els petards i focs d’ar-
tifici. Enguany, el fet que la revetlla 
coincideix en divendres afavoreix la 
venda de petards. “Durant tota la 
setmana hem fet una venda molt 
esglaonada, però el fet que la revet-
lla sigui en divendres, per tant la 
gent no marxa fins dissabte i que 
ahir els nens ja van tenir festa de 
l’escola, ha fet que la campanya 
sigui bona”, explica Joan Navarro, 

de la botiga de petards Davidana. 
Poques coses canvien d’un any per l’al-
tre en qüestió de petards. “La gent sap 
el que vol. Els que els hi agraden els 
petards forts, ja venen directament 
a per traques, i els que són més de 
colors, es decanten per les fonts”. 
Navarro comenta un fet curiós. Molts 
nens venen a comprar quan encara no 
ho poden fer sols, no obstant això, quan 
ja tenen 18, ja no els atrauen tant els 
petards. “Tot i que comencem a sor-
tir de la crisi, les vendes van pujant 
poc a poc. El promig de cada venda 
és d’uns 20 o 25 euros per persona”. 
Sí que continua el costum d’arribar a 
la botiga amb el catàleg marcat. “En-
guany n’hem repartir 10.000 exem-
plars per tot Castellar”. Per segure-
tat, la venda d’aquests artefactes està 
molt controlada per la Policia. “Des de 
fa tres anys, ens obliguen a portar un 
control exhaustiu de la pólvora que 
entra i surt cada dia de la botiga”. 

arriba la nit més tronera de l’any
la coincidència amb divendres sense pont ha pogut afavorir l’activitat comercial de venda de coca i petards a la vila

  Cristina Domene

Joan Grané preparant coques a l’obrador del forn, que tanca per jubilació després de gairebé 50 anys obert. || C. domene

Una familia de Sant Llorenç comprant  petards a Davidana . || C. domene

+ ACTES

Avui divendres, 23 de juny, hi ha 
diverses propostes vinculades a la 
festivitat de Sant Joan. 
 

Arribada flama del canigó
la cal, castellar Decideix, Deejays 
del revés i castellers de castellar 
proposen a la plaça d’El mirador 
l’arribada de la Flama del canigó a les 
20 hores. la flama sortirà de l’Espai 
tolrà i passarà pel carrer lleida, av. 
Sant Esteve, Sant Pere d’ullastre, 
Passeig tolrà, General Boadella, major, 
Pl. calissó. ctra. Sentmenat per arribar 
a la Plaça mirador on el missatge de la 
flama serà llegit per Jacint torrents i 
acompanyat d’una ballada de Gitanes, 
Gegants i castellers. 
a les 21 hores, es celebrarà un sopar 
popular de pa amb tomàquet i 
botifarra, beguda, coca i cava, per 5 
euros. l’encesa de la foguera de Sant 
Joan serà a les 22 h i la proposta de 
música i festa arribarà a les 23 hores 
amb “revetlla’t” a càrrec de Deejays 
del revés que comptarà amb servei de 
bar a càrrec dels castellers de castellar 

Ball de revetlla 
a les 23 hores, les entitats Pas de Ball 
i tot Ballant han organitzat un ball 
de revetlla a la Sala Blava de l’Espai 
tolrà, amb música en viu a càrrec del 
Duet Pentagrama. les reserves per 
assistir-hi es poden fer als telèfons 
661356693 (Núria) i 696746660 
(Encarna). El preu de l’entrada (25 
euros per parella) inclou ampolla de 
cava i coca               

Orquestra platinum 
l’orquestra Platinum amenitzarà 
una tercera revetlla popular que 
tindrà lloc a partir de les 23.30 
hores al carrer de can carner i que 
suposarà el tret de sortida a la Festa 
major que organitza l’associació de 
veïns de can carner i que finalitzarà 
diumenge 25 de juny.  
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Tallers 
deliberatius

Oberts a tothom! 
La teva opinió és important

Durada: 2,5 h 
Sala openSurf El mirador 

(pl. d’El mirador, s/n)

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

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

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

#femunpla
#castellar2020

DIAGNOSI:
Com veiem 
Castellar?

actualitat

EnTiTATS | rEliGió FinAnCES | 2012-2016

El CAR de Sant Cugat del Vallès 
va acollir dimecres de la setmana 
passada la cloenda del curs 2016-
2017 dels Programes de Formació 
i Inserció (PFI) del Vallès Occiden-
tal. L’acte, organitzat pels Serveis 
Territorials d’Ensenyament al Va-
llès Occidental de la Generalitat, va 
comptar amb l’assistència de bona 
part dels 15 alumnes que aquest 
curs han dut a terme el PFI d’au-
xiliar d’hoteleria (cuina i serveis 
de restauració) a l’Institut Puig 
de la Creu.

Aquesta és la primera vegada 
que s’organitza un acte conjunt a la 
comarca per cloure els PFI que s’hi 
imparteixen. Aquests programes 
formen part dels estudis postobli-
gatoris que s’ofereixen des del De-
partament d’Ensenyament, duren 
un curs acadèmic (1.000 hores de 

formació) i estan adreçats a joves 
d’entre 16 i 21 anys que no han ob-
tingut el graduat en ESO. L’objec-
tiu dels PFI és proporcionar-los, 
d’una banda, la possibilitat de tor-
nar al sistema educatiu i, de l’altra, 
l’aprenentatge imprescindible per 
accedir al mercat de treball.

L’Institut Puig de la Creu ofe-
reix aquest programa des del curs 
2013-2014. Aquesta oferta forma-
tiva compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, ja que cedeix les 
instal·lacions d’El Mirador i l’es-
pai municipal de cuina Els Safa-
reigs per a la impartir les classes.
L’acte de cloenda dels PFI del Va-
llès Occidental va comptar amb 
l’assistència de la responsable 
dels Serveis Territorials d’Ense-
nyament al Vallès Occidental, M. 
Carme Vigués.  || RedaCCIó

Castellar redueix el seu deute en 
un percentatge superior al con-
junt d’ajuntaments espanyols, se-
gons el Banc d’Espanya. Concreta-
ment, l’Ajuntament  ha reduït en els 
darrers quatre anys (2012-2016) el 
seu endeutament en un 48,12%, un 
percentatge superior al del conjunt 
dels ajuntaments de l’Estat espa-
nyol, en què el deute ha disminu-
ït en un 26,21%, segons dades que 
ha publicat el Banc d’Espanya.  La 
dada registrada al municipi és si-
milar a la de l’Ajuntament de Ma-
drid, que durant aquest període 
va rebaixar l’endeutament en un 
49,98%, i es troba per sobre de la 
de l’Ajuntament de Barcelona, que 
va reduir-lo en un 28,69%. 

El regidor de Finances i Co-
ordinació, Joan Creus, ha explicat 
que la implantació del Pla de Sane-
jament el 2012 ha fet que “tinguem 
un control financer important i la 
priorització de la reducció de l’en-
deutament per poder fer front a 
una situació més sanejada i en-
trar en projectes d’inversió soci-
al”.Castellar va arribar al seu sos-
tre d’endeutament l’any 2012, amb 
un total de 25,87 milions d’euros. A 
31 de desembre de 2016, el consistori 
havia rebaixat el seu deute fins situ-
ar-lo en 13,42 milions, el que suposa 
un nivell d’endeutament del 51,70% 
sobre els ingressos corrents, lluny 
del límit legal del 110%. La previsió 
és que aquest índex continuï bai-
xant i se situï a finals de 2017 en un 
43,70% i un deute total de 10,78 mi-
lions d’euros.  || RedaCCIó

Cloenda comarcal dels 
programes de formació

La parròquia commemora 
la Diada del Malalt

Castellar 
redueix el deute 
en un 48%

La responsable dels Serveis Territorials d’Ensenyament amb alumnes. || CedIda

Moment de la benedicció de la bandera d’Amics de Castellar. || CedIda

pFi | FiNal DE curS

Dissabte passat, la parròquia de Sant Esteve va commemorar la Diada 
del malalt. A banda de la tradicional missa que compta amb la partici-
pació activa de persones de les residències de la vila (Obra Social Benè-
fica, Les Orquídies, Falgàs, Can Font i Nord Egara), veïns i feligresos, la 
cerimònia també va tenir la participació dels Castellers de Castellar, els 
Capgirats.  La missa del malalt també va servir per beneir la bandera 
de la nova associació Amics de Castellar, que porta uns mesos en actiu 
i que va voler col·laborar en aquesta edició de la Diada del malalt fent 
voluntariat i facilitant que l’activitat es pugués dur a terme.  L’acte va  
acabar amb un piscolabis que va organitzar  l’Ajuntament de Castellar-
per  a tots els participants.  D’altra banda, l’empresa Trever ha acabat 
les obres de restauració i manteniment de la teulada del temple parro-
quial, amb la qual cosa no es produiran goteres. Els treballs van consis-
tir en el canvi de les teules trencades i la neteja dels baixants. L’actua-
ció ha costat 10.936 euros, que ha finançat el Bisbat de Terrassa però la 
parròquia ha de retornar la meitat en la mesura que pugui.  || RedaCCIó

més informació: 
www.castellarvalles.cat/escolademusica 

CURS 2017-2018
Preinscripció 

oberta

“Tocar el saxo
em fa molt feliç” 
Violeta, 9 anys
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actualitatcomerç

la mítica casa Pascuet tanca les portes

Montse Torrents i Josep Camps a la porta de la botiga amb anuncis de la liquidació d’estoc. || C. maRtInez

Fa poques setmanes, als aparadors de Casa 
Pascuet hi apareixien dos cartells de con-
siderables dimensions: ‘Liquidació total’ 
i ‘Ens jubilem’. Després de consultar-ho 
amb un gestor,  Josep Camps, que va en-
trar a la botiga amb 15 anys però que està 
al front del negoci des de setembre de 2014 
juntament amb la seva dona, Montse Tor-
rents, va decidir jubilar-se. “Han estat gai-
rebé 17.000 dies, quasi 47 anys, inclosos 
els dissabtes i ara em jubilaré amb 63 
anys” , explica Camps. “Em van acon-
sellar que plegués,  que de fet ho podia 
fer en aquell moment mateix”, apunta 
el botiguer.

En Josep i la seva dona van decidir 
fer una gran liquidació amb un 30% de des-
compte de tota la roba que venen a l’establi-
ment. Després de l’anunci, que no ha estat 
gaire publicitat però el boca-orella ha fun-
cionat molt,“hi ha hagut un boom  de ven-
des i veig que la gent respon”, assegura 
Camps, que explica que la seva intenció és 
“esgotar tot l’estoc que tenim, no tenim 
cap data concreta de tancament, però 
esperem cap a volts de Nadal tenir-ho 
més o menys enllestit”. L’any que ve la bo-
tiga hauria fet 150 anys però aquesta efe-
mèride no es podrà complir ja que els fills 
de Camps no volen dedicar-se a la botiga i 
el propietari del local, de la família Pascu-
et, ha decidit no llogar més el local.
No és l’únic cas de botiga que tanca al car-
rer Major aquests dies. La botiga de Cati 
Sans també tanca per jubilació de la seva 
propietària i fa un gran oferta de liqui-
dació amb descomptes del 60%. Molt a 
prop de Casa Pascuet, hi ha una altra bo-

 Jordi Rius

ESTABLiMEnT CEnTEnARi  | JuBilació

tiga amb l’anunci de liquidació i amb des-
comptes del 50%: Unisex, o més conegu-
da com Ca la Susi.

pla per reflotar el carrer

La comerciant del carrer Major, Núria 
Fité, del quiosc de Ca la Fiti, ha proposat 
a l’Ajuntament a través de Comerç Caste-
llar fer alguna activitat per evitar la deca-
dència de la via. “Es pot dir que el centre 
comercial s’ha traslladat un carrer més 
enllà, a partir de la plaça Major”, cons-
tata Fité, que proposa recuperar la plaça 

El responsable de la botiga, Josep camps, es jubila després de 47 anys i deixa el carrer major orfe de comerços de roba

Són els anys 
que Casa 

pascuet ha 
estat obert

AnYS

149

+ CARRER MAJOR

38 comerços al 1906

Fa uns 50 anys, la imatge del carrer 
Major era totalment diferent a la que és 
ara. “Era un comerç al costat d’un altre”, 
recorda l’Emília, de la papereria Ca la Fiti.
Des de finals del segle XIX, el carrer 
Major és el carrer principal del poble 
per ser un dels carrers amb més
activitat comercial del municipi. Segons 
el cens d’activitat econòmica de l’any 
1906 aquest carrer de l’aleshores 
Sant Esteve de Castellar acollia un
total de 38 comerços que oferien tota 
mena de productes i serveis: un hostal, 
tres merceries, una adrogueria, tres 
botigues de comestibles, tres carnisse-
ries, una botiga de camisons, una altra 
d’estores, una altra d’ultramarins, una 
altra de farines al detall, dos basters, 
tres bambers amb botiga, un fuster, un 
constructor de carros, un manyà, dos 
llauners, tres forns de pa, un sastre, un 
sabater, un farmacèutic, un veterinari 
a més d’un transportista amb tartana.
La vida social també ha presidit el carrer 
Major, no tan sols pel gran nombre 
de comerços establerts i serveis
(fonda, safareigs), sinó també 
perquè hi havia tres cafès: el cafè
de cal Sardanet, el cafè de la 
Ruixadora i el cafè del
Porvenir. El carrer del Passeig, amb 
10 botigues i els carrers Nou i del 
Centre, amb vuit cadascun, eren els 
altres carrers amb una concentració 
important de comerços.

Major per a fer-hi activitats i “fer una ve-
gada al mes una extensió del mercat 
setmanal i omplir el carrer Major de 
parades entre el carrer Colom i el car-
rer Bassetes”.

La regidora de Comerç, Anna Màr-
mol, recull el guant i afegeix que el carrer 
Major forma part del projecte de L’Illa del 
Centre, “encara que no podem tancar-lo 
al trànsit perquè és una via de sortida”.  
Màrmol veu amb bons ulls la iniciativa de 
fer l’activitat mensual i fer que les botigues 
surtin al carrer. 
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Amb gran delicadesa, precisió i de-
cisió van fer entrada a la plaça Cata-
lunya les alumnes de l’Escola Dansa 
Parc divendres passat. Entre aplau-
diments i davant d’una gran comitiva 
que les esperava, les ballarines caste-
llarenques van ser les encarregades 
d’inaugurar la zona de jocs d’aigua 
de la plaça. No ho van tenir gens fàcil 
perquè abans de l’espectacle i també 
mentre el duien a terme, alguns pe-
tits castellarencs van decidir espon-
tàniament acompanyar-les per gaudir 

dels artefactes d’aigua que ja estaven 
a ple rendiment.

Així, primer les alumnes i des-
prés la companyia professional de l’es-
cola, la cia Pas du tout, van trepitjar la 
pista per dibuixar amb l’aigua que es-
quitxava els curiosos i amb un joc de 
llums especial per a l’ocasió, una co-
reografia que incorporava elements 
externs com cadires o vanos en un es-
pectacle que simbolitzava la conjun-
ció perfecta entre cultura i joc. Un cop 
les ballarines van penjar les sabates 
després d’una gran i merescuda ova-
ció, i van abandonar el terreny de joc, 
bona part dels espectadors més joves 

música, dansa, aigua i... acció! 

Les ballarines de l’Escola Dansa parc van protagonitzar l’espectacle inaugural dels jocs d’aigua de la plaça Catalunya. || C.díaz

unes 1.500 persones van assistir a la inauguració dels jocs d’aigua a la plaça catalunya

  Redacció van prendre la pista per refrescar-se 
i acabar ben xops fins que els adults 
van decidir que era moment de tan-
car l’aixeta fins un altre dia. Una de-
cisió que, a causa de les altes tempe-
ratures, va arribar ben entrada la nit.

arrencada amb força

L’expectació era molt gran com de-
mostra el fet que assistissin a la inau-
guració unes 1.500 persones, segons 
l’Ajuntament. El nou espai ha arran-
cat amb molta força coincidint amb 
dies de calor molt intensa i ofereix 
més de 40 jocs d’aigua interactius 
que permeten gaudir i refrescar-se 

URBAniSME | JocS D’aiGua

al mateix temps. En aquest sen-
tit, l’Ajuntament fa una sèrie de 
recomanacions d’ús correcte: 
entre d’altres, s’aconsella als usu-
aris que utilitzin les dutxes abans 
d’entrar a l’àrea de jocs. També 
es demana que no es begui aigua 
del circuit tancat d’aigua filtrada 
i clorada i que no s’accedeixi a la 
zona amb animals. Per tal d’evitar 
una sobreexposició al sol, l’Ajun-
tament també recomana la uti-
lització de crema solar. 

L’alcalde, Ignasi Giménez, 
valora molt positivament els pri-
mers dies de funcionament. “La 
quantitat d’afluència ha estat 
un èxit total, també perquè ha 
coincidit amb onada de calor”. 
Durant les primeres hores de fun-
cionament de la zona de jocs d’ai-
gua també van aparèixer alguns 
comentaris a les xarxes socials 
arran d’alguns casos d’infants amb 
al·lèrgies a la pell. “Algunes famíli-
es ens han fet arribar que havien 
aparegut granets en alguns nens. 
Estem segurs que no és l’aigua, 
hem estat en contacte perma-
nentment amb el CAP i ens han 
explicat que aquestes reaccions 
poden ser de la calor”.

Per descartar qualsevol pro-
blema, però, han encarregat una 
analítica completa de l’aigua: “De 
fet, està analitzada contínua-
ment. El sistema detecta si el PH 
de l’aigua és incorrecte i si detecta 
un error, deixa de funcionar im-
mediatament”, explica l’alcalde. 
L’Ajuntament assegura que analitza 
diàriament la qualitat de l’aigua. 

EQUipAMEnTS | EStiu

Aquest cap de setmana, s’inicia la tem-
porada d’estiu de les piscines desco-
bertes. El preu de l’entrada puntual 
a la piscina descoberta del Complex 
Esportiu de Puigverd per a la tempo-
rada d’estiu es manté en 2,42 euros. 
S’obrirà al públic a partir de diumen-
ge i fins al dia 3 de setembre. L’horari 
serà de dilluns a diumenge, de 10 a 19 
h, i serà d’accés gratuït per als menors 
de 3 anys. Pel que fa a l’equipament del 
Casino del Racó (Racó Esports), la 
seva piscina descoberta obrirà demà 
dissabte fins al dia 10 de setembre.  
En relació amb les entrades puntu-
als, aquestes costaran 9 euros per al 
públic major de 12 anys (de 3 a 11 anys, 
en costaran 5). L’accés per als menors 
de 3 anys serà sempre gratuït. L’hora-
ri de funcionament d’aquesta piscina 
descoberta de dilluns a diumenge, de 
10.30 a 19.45 hores.

onada de calor

Com l’any passat, l’accés a les piscines 
municipals serà gratuït a partir de les 
14 h els dies en què el Servei Meteoro-
lògic de Catalunya activi avisos d’ona-
da de calor, quan el grau de perill per 
calor indicat al portal www.meteo.cat 
sigui alt (taronja) o molt alt (vermell) 
a la comarca del Vallès Occidental. 
L’única limitació serà que es respecti 
l’aforament permès.

Pel que fa a equipaments privats, la 
Penya Arlequinada Sports (Can Font-
Ca n’Avellaneda) posarà en funciona-
ment la seva piscina descoberta també 
diumenge. Podeu consultar els preus 
d’accés a tots tres equipaments a www.
castellarvalles.cat/piscinesestiu.   

Comença la 
temporada 
de piscines

imatge de la bassa anterior a les obres, tal i com Decidim defensava que es mantingués. 

Un cop inaugurada la zona de jocs de 
la plaça Catalunya, Decidim ha volgut 
fer públic un comunicat amb “algu-
nes reflexions” al voltant d’aques-
ta actuació. D’entrada, volen reba-
tre l’argument que s’ha substituït 
una bassa amb problemes i que no 
tenia vida. Segons Decidim, “els pro-

Decidim recorda que 
falta una piscina d’estiu

El partit polític 
subratlla que els jocs 
d’aigua de la plaça 
catalunya  maltracten 
el patrimoni

blemes venen derivats d’un mal i 
escàs manteniment, com passa 
en d’altres equipaments i instal-
lacions de la vila”. També advertei-
xen que això mateix ho poden aca-
bar patint els jocs d’aigua, tenint en 
compte que és una instal·lació molt 
més complexa que una bassa i que 
“suposarà un cost de manteni-
ment més elevat que el que podia 
tenir el llac”.

Decidim, després de consta-
tar que hi havia moltísisma gent 
a la inauguració, també assenya-
la que “Castellar no té uns espais 
adequats per a poder-se refres-
car durant l’estiu”. En aquest sen-
tit, apunten que l’ús intensiu que es 
farà d’aquests jocs d’aigua “només 

URBAniSME | JocS D’aiGua que “si la cultura és maltractada 
pels que l’han de promocionar i 
defensar, què podem esperar que 
facin les generacions futures?”. 

informe de la generalitat

A més, la formació política, vol donar 
a conèixer l’informe que ha enviat la 
Generalitat de Catalunya amb data 
de 19 de juny de 2017 i que, segons 
diuen, dona la raó als grups i entitats 
que consideren que aquesta actuació 
no s’ajusta a la protecció que tenia 
aquest element patrimonial. L’inform 
apunta que  “es considera que en 
eliminar l’espai d’aigua existent, 
es perd un dels trets compositius 
significatius de la plaça i perjudi-
ca la comprensió de l’escultura. A 
més, el projecte presentat canvia 
substancialment les raons de ca-
talogació d’aquest espai públic”. 

Finalment, afirmen que “l’èxit 
de públic de la inauguració sigui 
ben interpretat per l’equip de Go-
vern, perquè d’altre manera, pit-
jor que la calor, serà aguantar els 
2 anys que ens queden de mandat”. 

 || RedaCCIó

demostra un cop més la necessitat 
d’una piscina d’estiu de dimensi-
ons a l’alçada del nombre d’habi-
tants de Castellar”.

Decidim també qüestiona la 
ubicació d’aquets jocs d’aigua a la 
plaça Catalunya. “Hi havia molts 
espais al poble on ubicar aquests 
jocs, sense haver de descontextua-
litzar i deixar en un segon terme un 

conjunt escultòric singular, dels 
pocs que tenim al poble”, sostenen 
per referir-se a la balena de l’escul-
tor Joan Coderch. “A un poble hi 
ha d’haver de tot, i respectar, pro-
moure i donar valor als conjunts 
escultòrics de la vila, no només és 
una obligació, és una necessitat 
per qualsevol Govern”, diuen en 
el comunicat. També es pregunten  
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política

Els passats 9 i 10 de juny va tenir lloc a Lloret de Mar la primera Convenció Mu-
nicipalista del Partit Demòcrata. Aquest esdeveniment organitzat pel Depar-
tament de Política Municipal del partit per establir la línia estratègica de la for-
mació davant el repte de guanyar el referèndum, va comptar amb la presència 
de les regidores del PDeCAT, Bea Garcia i Lídia Urrutia, i el President local del 
partit, Jordi Taló. La coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pas-
cal, va assegurar que “el món municipal del Partit Demòcrata és fonamen-
tal perquè el referèndum tiri endavant”. Pascal va fer aquestes declaracions 
en la inauguració de la convenció, afegint -tot dirigint-se als activistes presents- 
que són “la corretja de transmissió” del projecte d’una Catalunya lliure i que 
“si el Govern està determinat però no funciona la corretja, no ho aconse-
guirem”. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va aprofundir en la 
importància del món municipal i les persones i va afirmar que “cal allunyar-nos 
dels països de pensament únic” i per això “cal que el poble sigui l’actor prin-
cipal i protagonista del país que volem”.  || RedaCCIó

Aquest cap de setmana, Pedro Sánchez ha estat ratificat com a secre-
tari general del PSOE a Madrid, en un congrés en què ha presentat 
una executiva de la seva confiança.

Ignasi Giménez, que va participar en el congrés com a delegat de 
del Vallès Occidental Sud, fa una lectura positiva. “Les conclusions del 
Congrés és que ens trobem un PSOE que ha virat cap a l’esquerra, 
tant en matèria econòmica com en matèria social respecte als po-
sicionaments anteriors que s’estaven mantenint”. 

Per a Giménez, hi ha hagut un avanç important en matèria ter-
ritorial: “En molts debats que es van fer i en el discurs de clausura 
de Sánchez es va reconèixer la pluralitat d’Espanya. És un gest, de 
molts dels que vindran, per evitar e xoc de trens entre Catalunya i 
Espanya i facilitar una via de negociació”.  || C. domene 

El PDeCAT local, present a 
la Convenció Municipalista 

Giménez: “Per fi el PSOE 
ha virat cap a l’esquerra”

Membres i regidors del pDeCAT Castellar amb altres càrrecs vallesans. || CedIda

Giménez, al congrés del pSOE, amb la nova presidenta Cristina narbona. || CedIda

pDECAT | muNiciPiSpSOE | coNGréS REFERènDUM | 1 D’0ctuBrE

Dimecres vinent,  28  juny, a les 
20.30hores, la directora de la cam-
panya pel ‘sí’ del PDeCAT, Montser-
rat Candini, soparà amb associats i 
simpatitzants  per tal d’oferir les di-
rectrius del partit de cara al proper 
1 d’octubre. L’acte tindrà lloc Cal Ca-
lissó. Segons el comunicat del PDe-
CAT, Candini ve a Castellar “en un 
moment cabdal”, “en un panora-
ma polític on el poble de Catalu-
nya s’està desplegant per aconse-
guir la seva llibertat”. El PDeCAt 
recorda que l’acte és obert a tothom 
i es pot confirmar el sopar a caste-
llardelvalles@partitdemocrata.cat.   

 || RedaCCIó

Montse Candini, 
al segon sopar 
tertúlia del 
PDeCAT

Montserrat Candini. || CedIda
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Menció Honorífica 
de la Corporació als escriptors 
Miquel Desclot i Joan Sellent

Dimarts 4 de juliol
20 hores
Jardins del Palau Tolrà 

L’acte inclourà la glosa dels mèrits dels 
guardonats a càrrec de Josep-Ramon Bach
i es clourà amb una actuació musical 
a càrrec de Carme Cusidó (soprano) 
i noemí martínez agell (llaüt).

actualitat

La Biblioteca Antoni Tort celebra 
aquest dilluns 26 de juny el Dia 
per l’Alliberament de Lesbianes, 
Gais, Trans, Bisexuals i Interse-
xuals (LGTBI), dos dies abans de 
l’efemèride, amb Mil colors!, un 
acte reivindicatiu i de sensibilit-
zació per a tota la ciutadania que 
posa l’accent en la reflexió i sensi-
bilització entorn la diversitat afec-
tiva, sexual i d’igualtat de gènere, 
i en la prevenció de la LGTBIfò-
bia. Justament des de l’octubre de 
2014 Catalunya disposa de la llei 
11/2014 i un dels seus objectius és 
aconseguir reduir la discrimina-
ció i fomentar valors d’igualtat, 
respecte i tolerància.

L’acte, que començarà a les 
21 h, començarà amb la lectura del 
manifest Per uns municipis amb or-
gull i respecte als drets i llibertats de 
les persones LGTBI de la Diputació 
de Barcelona i que destaca que “la 
Diputació i la resta del món local 
volem fer explícita la necessitat i 
la voluntat de seguir treballant 
en els nostres pobles i ciutats per 
erradicar les discriminacions i 
fomentar el respecte a la diversi-
tat afectiva i sexual, la identitat i 
l’expressió de gènere”. El manifest 
també posa de manifest que també 
en el nostre entorn més proper hi 
ha hagut agressions lgtbifòbiques 
com són els casos de Berga, Barce-
lona, Sitges i Salou. No en va, la de-
marcació de Barcelona és on hi més 

incidències per lgtbifòbia.
Després de la lectura del ma-

nifest, hi haurà un visionat d’un 
curtmetratge sobre la temàtica. 
Després, hi haurà un debat obert 
amb  Kai Moyano, membre de la 
Junta LGTB Terrassa i coordinador 
de l’espai Trans Terrassa, Carlos 
Castón i Àlex Bixquert, president 
i vicepresident respectivament de 
LGTB Terrassa i David Tello, pre-
sident de l’Associació de Famílies 
de Menors Trans Crysallis a Cata-
lunya. L’acte es clourà amb música.

El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, 
trans, Bisexual i Intersexual com-
memora els fets de 28 de juny de 
1969 a la ciutat de Nova York, cone-
guda com la revolta Stonewall, on 
per primera vegada es va denunciar 
la vulneració de drets i la repressió 
social contra les persones LGTBI. 
Aquests fets van propiciar que s’es-
collís aquest dia per commemmo-
rar, reivindicar i reconèixer tant la 
diversitat en l’orientació afectiva i 
sexual com en la identitat i expres-
sió de gènere. Actualment en 73 es-
tats del món es segueix perseguint 
i castigant les persones LGTBI i, el 
que és més greu, en set estats es se-
gueix condemnant l’homosexualitat 
amb la pena de mort. A Txetxènia 
s’ha produït un extermini de per-
sones LGTBI, amb un centenar de 
persones desaparegudes i l’apari-
ció de camps de concentració per a 
persones homosexuals  || RedaCCIó

Castellar celebra el Dia 
per l’Alliberament LGTBI

Entre d’altres activitats, hi haurà lectura de 
manifest, debats oberts i música en directe

BiBLiOTECA AnTOni TORT | 26 DE JuNy

El castellarenc Joan Maria Garsot, 
Mestre Artesà Pessebrista, va morir 
dimarts als 81 anys. Sans, juntament 
amb Albert Antonell, va ser guardo-
nats el 2012 amb el diploma de Mestre 
Artesà Pessebrista, que concedeix 
el Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda de Catalunya (CCAM). La 
Generalitat va premiar Garsot “pel 
seu profund coneixement de les 
tècniques tradicionals del pesse-
brisme, per l’exploració de noves 

mor l’emblemàtic mestre artesà 
Pessebrista Joan maria Garsot 

Garsot en una imatge d’una entrevista que se li va fer a L’ACTUAL. || aRXIU

va presidir entre 1990 i 1999 el Grup Pessebrista de castellar

tècniques, nous materials i nous 
llenguatges expressius i per l’ex-
tensa tasca de difusió i reconeixe-
ment de l’ofici”.

Garsot va iniciar-se al Grup 
Pessebrista de Castellar l’any 1954 
després d’haver guanyat, en tres 
ocasions, el primer premi del Con-
curs Local de Pessebres. Era un 
pessebrista inquiet que explorava 
sempre noves tècniques i mirades 
al pessebre. La seva constància en 
el treball el van fer reconegut en el 
modelatge de figures.

També era un pessebrista que 

OBiTUARi | PESSEBriSmE

procurava que els seus pessebres 
transmetin alguna emoció i un mis-
satge. Durant molts anys es va im-
pregnar de l’estètica gaudiniana, 
incorporant aquesta mirada als pes-
sebres cosa que li va suposar també 
innovar tècnicament en la construc-
ció. El seu company Albert Antonell, 
que va rebre amb Garsot el títol de 
Mestre Artesà el 2012, recorda que 
els seus pessebres “eren molt bo-
nics i molt novedosos” i havia re-
produït edificacions com la Colònia 
Güell fa uns 40 anys.

En diverses ocasions havia mo-
delat les figures dels seus pessebres, 
especialment, quan aquests inten-
taven fugir de l’estètica més clàssi-
ca. Les figures de Garsot són d’una 
força expressiva important, tot i que 
sòbries en la composició.

Entre 1990 i 1999 va presidir el 
Grup Pessebrista i va impulsar la for-
mació artística dels seus pessebris-
tes. En aquest sentit, va promoure 
la creació d’uns tallers d’art  on els 
pessebristes poguessin millorar la 
seva tècnica en pintura i escultura i 
també va presidir, entre 1999 i 2001, 
la Federació Catalana de Pessebris-
tes. De fet, Garsot  figura  a l’acta de 
fundació de la Federació Catalana 
de Pessebristes el juliol de 1985 que 
es va fer a Sabadell. Aleshores, en 
aquest moment de creació de l’enti-
tat, Garsot estava acompanyat pels 
també membres castellarencs Vi-
cenç Girbau i Juame Cadafalch.  

 Jordi Rius
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actualitat

Dimecres passat al migdia, una imatge 
va cridar l’atenció a Castellar: un grup 
de militars desfilaven per la ronda de 
Tolosa. La sorpresa va ser també per 
a l’Ajuntament que no tenia informa-
ció d’aquesta presència. “Ens hem as-
sabentat de la mateixa manera que 
la resta de ciutadans, perquè han 
començat a circular fotos per les 
xarxes. De seguida ens hem posat 
en contacte amb el cap de la Policia 
Local i amb el delegat del govern es-
panyol a Catalunya, Enric Millo, per-
què ens informés sobre el perquè de 
la presència de l’Exèrcit Militar al 
nostre municipi”, va explicar l’alcal-
de de la vila, Ignasi Giménez, el ma-
teix dimecres. Giménez va afegir que 
li semblava “una falta de cortesia i 
de formalitat molt gran i estem es-

Presència militar a castellar

perant resposta perquè encara no 
hem pogut parlar amb el delegat”.

L’alcalde també va detallar que 
ja s’havia enviat una carta formal ma-
nifestant la queixa i es va avisar l’alcal-
de de la ciutat veïna de Sabadell, Juli 
Fernàndez, per si els militars anaven 
cap allà. “Nosaltres som un munici-
pi adherit a la Xarxa de Municipis 
per la Pau, perquè estem en con-
tra d’acollir maniobres militars. 
Ja hem parlat també amb alguns 
portaveus d’altres formacions polí-
tiques i no descartem fer una decla-
ració institucional en el ple del pro-
per dimarts”, va apuntar Giménez. 

municipi lliure de maniobres militars

D’altra banda, Castellar en Comú ha 
fet un comunicat que demana  al pre-

TERRiTORi | Exèrcit ESPaNyol

sident del Consell Comarcal i Alcal-
de de Castellar, Ignasi Giménez, que 
promogui “la creació d’una xarxa  
de municipis, entitats i partits po-
lítics per desmilitaritzar la nostra 
comarca i que les maniobres mili-
tars que aquest dimecres s’han dut 
a terme per unes milícies de l’exèr-
cit espanyol a Castellar i Sabadell 
no es tornin a produir”. Castellar en 
Comú apunta que “avui l’exèrcit ha 
de saber que a Castellar no és ben-
vingut perquè nosaltres som gent 
pacífica i antimilitarista i que de-
fensem els valors i la cultura de la 
pau i dels drets humans”. També do-
naran suport si es presenta una moció 
al ple per declarar Castellar municipi 
de cultura de pau i lliure de pràctiques 
militars.    RedaCCIó

Un grup de militars camina per la Ronda Tolosa a l’altura de l’Skate parc dimecres passat. || CedIda

Dijous passat, els i les joves que van participar en la realització del suplement 
anual L’ACTUAL Jove publicat la setmana passada van fer una visita a la ro-
tativa on s’imprimeix el setmanari L’ACTUAL, Gráficas de Prensa Diaria, 
a Parets del Vallès. La visita, organitzada per la regidoria de Joventut, és el 
final d’un procés de més de dos mesos de feina per a la preparació d’aques-
ta publicació anual feta per estudiants dels instituts de la vila.  || RedaCCIó

COMUniCACiÓ | l’actual JovE

COMUniCACiÓ | GENt GraN

Visita a la rotativa de L’ACTUAL

Durant tota la temporada, Ràdio Castellar ha visitat l’Obra Social Benèfica 
per dur a terme una nova edició de la tertúlia radiofònica. Així, els dilluns 
cada 15 dies un grup de nou àvies i un avi participaven en directe per l’emis-
sora local. La novetat d’aquest any ha estat el nou format de la tertúlia en 
què els avis han passat a fer el paper d’entrevistadors a diverses persones de 
Castellar. Amb motiu de l’últim programa, els convidats van ser Eduard Gar-
cia i Txell Fabà, iniciadors d’aquest espai que a l’octubre farà 19 anys.  || a.p.

De tertúlia radiofònica a l’OSB
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podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dnI. màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

opinió

Espai de jocs d’aigua de 
la plaça de Catalunya

_De diumenge a dijous,de 10 a 21 h
_Divendres i dissabtes, de 10 a 22 h

L’atur juvenil que s’està patint a Es-
panya és d’uns nivells tan escanda-
losos que, en qualsevol país evolu-
cionat,  haurien provocat un estat 
d’emergència nacional i un pla de 
xoc. No és el cas de l’estat espanyol 
on l’any 2013, els joves menors de 25 
anys que estaven a l’atur assolien 
un registre del 55% i, per solucio-
nar-ho, només s’han creat llocs de 
treball precari amb sous de misè-
ria. Així, han aconseguit dissimu-
lar una mica aquest índex que, ara 
mateix, és del 20,4%. Però si parlem 
de realitats que van més enllà de la 
taxa d’atur, hem de parlar de taxa 
d’activitat juvenil. L’informe del pri-
mer trimestre de 2016 sobre la si-
tuació laboral de les persones joves 
a Catalunya, reflectit en l’Enques-
ta de població activa (EPA), situa 
aquesta taxa en un alarmant 58,6%.
Les persones joves treballen pre-
dominantment en el sector serveis 
(81,1%) i amb feines de més baixa 
qualificació que els de més de 29 
anys, i la temporalitat dels contrac-
tes va en augment. El 2016 aquesta 
temporalitat va augmentar en un 

La gran oportunitat
per aturar l’atur
 juvenil

 AnC. Assemblea Territorial de 

Castellar del Vallès

 pDeCAT Castellar

 Decidim Castellar

oncs sí, l’Estat espa-
nyol ja ha arribat i -sin-
cerament- no calia. 
Veïns, empresaris, 
funcionaris,clients i 

vianants que passaven per allà vam 
quedar tots astorats davant la vista 
d’un grup nombrós de militars uni-
formats i armats desfilant per la 
ronda Tolosa aquest passat dime-
cres a mig matí.
Espanya no hi ha estat per evitar des-
nonaments de famílies nombroses i/o 
vulnerables. No hi ha estat per evitar 

arrerament hem estat 
convocats els grups 
de l’oposició a fer acte 
presencial a les pistes 
d’atletisme per a tal 

de ser testimonis en directe del la-
mentable estat de manteniment dels 

D
D

Arriba Espanya

Hi ha actuacions que 
tenen un nom : desídia

talls d’energia a famílies amb dificul-
tats econòmiques. No hi ha va ser quan 
vam reclamar poder acollir més refu-
giats. L’Estat passa de nosaltres, les 
nostres aspiracions com a persones 
i les nostres necessitats. Tinguem-ho 
clar: no votem ni votarem al PP i, per 
tant, des de qualsevol punt de vista 
que segueixi les seves dues venerades 
lògiques (el nacionalisme espanyol i 
el partidisme) no surt a compte pre-
ocupar-se per nosaltres. 
En cada un dels moments difícils que 
hem passat en els últims anys, l’Es-
tat no només no hi ha estat; sinó que 
-a més- no ha permès que les institu-
cions catalanes poguéssim portar a 
terme lleis i polítiques contra molts 
dels problemes humanitaris que hem 
patit. Només hi ha estat per dir-nos 

que poséssim la bandera espanyola a 
onejar quan, en un moment determi-
nat, la vam treure, i per ensenyar-nos 
que simpàtic que pot ser l’exèrcit en 
moments on el Ministre de Justícia 
titlla Catalunya d’estar portant a 
terme un cop d’Estat.
Per què negligeix l’Estat les seves res-
ponsabilitats vers nosaltres de forma 
tan deliberada i sistemàtica? I, el que 
encara és més greu: ¿Per què encara 
hi ha tants catalans que malgrat el 
boicot a les nostres peticions, priori-
tats i perspectives, continuen volent 
quedar-se en aquest Estat? No ens 
podem quedar quiets davant aquesta 
humiliació. Ja no és una qüestió me-
rament partidista o tradicionalment 
ideològica: és una qüestió moral. Mo-
bilitzem-nos i preparem-nos perquè... 

5,2% i es va situar en un 45,7%. A Ca-
talunya l’EPA reflecteix que tenim 
166.000 joves a l’atur menors de 29 
anys i únicament l’11,2% de les per-
sones joves aturades reben algun 
subsidi o prestació d’atur.
A Castellar, segons l’Informe so-
ciodemogràfic de la Diputació de 
Barcelona, recollit en el Pla local 
d’infància, adolescència i família 
(2016-2020), durant els darrers 10 
anys, el percentatge de joves s’ha 
mantingut estable al municipi, a 
l’entorn d’un 24% i, malgrat no dis-
posar d’estudis que mostrin la taxa 
d’activitat juvenil, hem de suposar 
que no ens comportem gaire dife-
rent de la resta de Catalunya. En 
aquestes condicions, si no es produ-
eix un canvi radical traumàtic que 
trenqui aquesta dinàmica, estem 
abocats al mateix futur de misèria 
que patirà l’estat espanyol.
Segons les dades obtingudes per 
l’economista Modest Guinjoan, en 
aquests moments les taxes d’atur 
juvenil a Catalunya són un 12,4% 
menors que a Espanya i la nostra 
economia té una musculatura que 
aguanta amb força les agressions 
de l’Estat, amb més de 250.000 em-
preses orientades cap a mercats in-
ternacionals, però amb el llast espa-
nyol no es pot garantir un futur que 
millori l’atur general ni el juvenil.
Amb la independència, el nou estat 
català com a mínim tindria tres 
coses que ens anirien a favor: 

Bons resultats del FCE a l’INS Puig de la Creu

Ara fa poc més d’un any, un grup d’alumnes van suggerir al departament d’idio-
mes  de l’Institut Puig de la Creu la possibilitat d’ampliar el seus coneixements 
d’anglès al mateix temps que preparar-se per obtenir el títol del FirstCertifi-
cate of English ( FCE) en el mateix centre. Donat l’interès mostrat per part de 
l’alumnat, vam considerar que portar endavant aquest projecte seria una mo-
tivació afegida. Un cop passat l’estiu, ens vam posar en marxa. Després de fer 
una prova de nivell dirigida a l’alumnat de 4rt ESO, 1r de Batxillerat i 2on de 
Batxillerat, es va seleccionar un grup de catorze alumnes. Des del desembre de 
2016 fins a principis de maig de 2017 s’han impartit les classes de preparació 
del FCE els dimarts a la tarda per part de l’acadèmia d’idiomes Novalanguage. 
Dotze dels catorze alumnes que assistien a les classes, van matricular-se per 
fer l’examen oficial. Aquestes proves es van realitzar al mateix institut al llarg 
del dissabte 13 de maig. Els resultats han estat molt satisfactoris. El cent per 
cent de l’alumnat presentat ha superat les proves i ha obtingut el certificat.
Ens agradaria donar les gràcies a totes les persones que s’han implicat en 
aquest projecte i, especialment a Novalanguage. Com a membres del depar-
tament d’idiomes, estem molt satisfetes pels bons resultats  i per l’interès sus-
citat a la  resta d’alumnat i famílies. Esperem repetir l’experiència els propers 
cursos. ||depaRtament d’IdIomeS, InStItUt pUIg de La CReU

FOTO DE LA SETMAnA
1.Creació de les estructures que ens 
farien falta. Caldrien 50.000 nous 
llocs de treball.
2.Competències plenes en matèria 
laboral, que ens permetrien fixar 
un nou model social.
3.Fixació d’un salari mínim en línia 
amb els països desenvolupats del 
nostre entorn, per començar a dei-
xar de competir a base de sous de 
misèria, especialment entre els 
més joves.
Amb la creació de la República ca-
talana tenim una oportunitat ini-
gualable per aconseguir millorar 
la situació dels nostres joves i de 
l’economia catalana, en general. 
Estem obligats a deixar-hi la pell 
per aconseguir-ho.  Anem a votar en 
el Referèndum o tirem pel dret ! ...

edificis que allotgen al CAC. Veri-
tablement sembla mentida que les 
instal·lacions d’una entitat esporti-
va tan emblemàtica i referent com 
el CAC estiguin en un estat de con-
servació realment llastimós. Hom es 
pregunta com és que al llarg dels 20 
anys que han passat des que es van 
inaugurar no s’hagi establert un pla 
de manteniment regular que hau-
ria impedit arribar al punt de dete-
riorament actual. La mala planifi-
cació és, sempre, molt més cara que 
l’acció regular i metòdica de tenir 
cura de les edificacions municipals, 
de les quals l’ajuntament, indepen-
dentment de l’entitat o entitats que 
hi estiguin allotjades, n’és directa-

El proper dimarts 27 de juny, els 
alumnes de 4t de secundària de 
l’Institut de Castellar celebren la 
graduació de la promoció 2013-2017. 
A l’acte, que  tindrà lloc a les 11.15 al 
mateix centre educatiu, hi són con-
vidats tots els familiars que hi pu-
guin assistir. 

Festa de graduació 
de 4t de secundària

 AMpA de l’institut de Castellar

continua a la pàgina 11

Espanya -amics i amigues- ja ha ar-
ribat, i no sembla que ho hagi fet per 
reparar els greuges als que ens han 
sotmès a través dels anys.
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opinió

l contacte és una neces-
sitat bàsica que tenen 
tots els nadons, com 
menjar i dormir. L’han 
estat rebent durant 9 

mesos contínuament i, un cop nei-
xen, el continuaran necessitant du-
rant molt de temps. Malauradament, 
el nostre ritme de vida no ens per-
met aturar-nos tant de temps com 
ens agradaria i proporcionar aquest 
contacte continu als nostres petits i 
petites, per això el porteig és una eina 
bàsica que ens ajuda a proporcionar 
el contacte que ells necessiten. Gràci-
es al porteig podem mantenir el con-
tacte amb els nostres nadons mentre 
podem realitzar altres tasques; cami-
nar, fer feines de casa, cuidar d’altres 
persones, etc.
Aquest contacte entre dos cossos fa 
que moltes famílies es preguntin  si es 
pot seguir portejantdurant els mesos 
de més calor. La resposta es sí, és pos-
sible portejar a l’estiu i gaudir dels be-
neficis que implica si seguim certes 
indicacions. Hem de ser realistes; no 
existeix el porteig “fresc”; calor en pas-
sarem, igual que en passem durant l’es-
tiu sense portejar, així que escollint el 
portanadons adequat podrem aconse-
guir un porteig menys calorós.
L’elecció del portanadons adequat és 
la base per poder assegurar un bon 
porteig. El primer que hem de tenir en 
compte és que sigui l’adequat segon 
l’edat i desenvolupament del nostre 
nadó; no tots serveixen per totes les 
edats. A l’hora de triar-lo buscarem 
les fibres naturals, ja que transpiren 
millor. Les bandoleres són una molt 
bona opció, al estar fetes de tela de fu-
lard i subjectar el nadó amb una sola 

  Transport. || Joan mUndet

Porteig a l’estiu

E pLAÇA MAJOR

nOèLiA pÉREZ
Assessora de porteig de 

pingupanda

 Gerard Quevedo*

imarts de la setmana 
passada, l’Aula d’Ex-
tensió Universitària 
per a Gent Gran de 
Castellar del Vallès va 

celebrar la sessió de cloenda del curs 
2016-2017, en un Auditori ple a ves-
sar, amb una audició de l’Orquestra 
de Cambra de l’Empordà. A l’acte 
hi assistiren, a més de les primeres 
autoritats municipals, represen-
tants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb la qual està vincula-
da l’entitat castellarenca, així com 
membres de les aules de Sabadell 
i de Rubí. El recital de la formació 
empordanesa, autoanomenat “des-
concerto” consistí en la interpreta-
ció de diverses peces cabdals en la 
història de la música, duta a terme 
en una versió humorística i amb una 

D
Un curs d’excel·lent 
“cum laude”

escenografia ben original, ideada i 
conduïda per Jordi Purtí, en la que 
els onze integrants de l’orquestra, 
sota la direcció musical de Carles 
Coll Costa, van moure’s per bona 
part del recinte, tocant, ballant i 
fent les delícies del públic assistent.
Aquest ha estat el primer any que 
he mantingut contacte amb l’Aula i 
la veritat és que he quedat impres-
sionat. Ja coneixia el dinamisme de 
la societat civil de Castellar i de les 
seves nombroses entitats i associa-
cions culturals, però el cas d’aques-
ta m’ha sorprès molt gratament, 
perquè permet a la gent gran am-
pliar els seus coneixements sobre 
les matèries més diverses i interpel-
lar directament conferenciants tan 
il·lustres i reconeguts com Antoni 
Bassas, Salvador Cardús, Joan B. 
Culla, Vicenç Villatoro, Isabel-Cla-
ra Simó, entre molts altres, amb 
especial referència a l’oncòleg i in-
vestigador Manel Esteller, que va 
oferir una sessió sobre la recerca 
en l’àmbit del càncer que comptà 
amb la col•laboració, dalt de l’esce-
nari, d’unes alumnes de 4art d’ESO 
del Col·legi el Casal. A més, els socis 
de l’Aula poden gaudir d’excursions, 
sortides teatrals i musicals i de di-
ferents monogràfics sobre cinema 
i fotografia, per exemple.
Tots aquests bons resultats, aquesta 
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qualificació d’excel·lent “cum laude” 
que mereix el curs que l’Aula acaba 
de cloure és mèrit de la junta directi-
va, un equip d’homes i dones, també 
pertanyents ja a l’anomenada terce-
ra edat, que, sota la presidència del 
doctor Josep Maria Montané, es des-
vetllen per tal que tot surti segons 
el previst i lluiten contra les dificul-
tats que origina la limitació de l’afo-
rament de l’Auditori, atesa l’allau de 
peticions per donar-se d’alta com a 
soci. En efecte, la fidelitat dels as-
sociats, és l’altra gran raó de l’èxit 
de l’Aula. Que sigui per molts anys!
*ERC Castellar

capa. De la mateixa forma podrem 
gaudir dels fulards de teixit pla uti-
litzant nusos que subjectin el nadó 
amb una sola capa de tela, com per 
exemple el nus cangur. Amb aques-
tes opcions podrem potejar nadons 
des del naixement fins als 2 o 3 anys.
Descartaríem els fulards elàstics que 
incorporen fibres sintètiques i produ-
eixen per tant més calor. A més, en ge-
neral, els fulards elàstic ens obliguen 
a realitzar nusos de més d’una capa 
sobre el nadó, per tant li estarem do-
nant molta més calor.
Les motxilles són una bona opció per 
l’estiu i acostuma a ser la preferida 
dels pares i mares. És ràpida, senzi-

lla i, en general, requereix poc ajusta-
ment. Quant menys encoixinat tingui 
la motxilla a la cintura i a les espatlles, 
més fresca serà. Procurarem que el 
panell de la motxilla, la tela que sub-
jecta l’esquena del bebè, tampoc tin-
gui encoixinat, que sigui de fulard.
Sobretot hem de tenir en compte 
que no totes les motxilles serveixen 
per nadons acabans de néixer, si cal, 
buscarem assessorament per veure 
quina és la que s’adapta millor al nos-
tre fill o filla.
Per últim també tenim els anomenats 
portanadons lleugers, normalment 
fets de reixa que es poden mullar i 
s’eixuguen ràpid, ideals per platja o 

piscina, i que hi caben a una butxaca. 
Són una opció molt fresca, si bé en ge-
neral es recomanen per porteig poc 
intensiu, d’uns 30 minuts.
A més d’una bona elecció del portana-
dons, hem de tenir en compte aques-
tes recomanacions:
- Portejar coneixent les bases per un 
porteig segur. Si cal, buscarem ajuda 
d’una assessora de porteig.
- Escollir SEMPRE el portanadons 
adequat a l’edat i desenvolupament 
del nadó.
- Intentar no portejar durant les hores 
de més calor. No sortirem al carrer du-
rant aquestes hores portejant a menys 
que sigui necessari, buscant les om-

bres i els llocs més frescos.
- No abrigar en excés ni el nadó ni a 
nosaltres. El nadó pot anar fins i tot en 
bolquer només. Sempre hi ha d’haver 
una capa de tela transpirable entre els 
dos (podent ser la mateixa samarreta 
de l’adult, una muselina, etc) evitant 
el pell amb pell directe que faria suar 
tant el nadó com l’adult. 
- Mantenir sempre hidratat al nadó, 
amb llet o aigua.
- Protegir-lo sempre del sol amb gor-
res, roba i cremes solars.
Seguint aquestes recomanacions ens 
serà més fàcil seguir gaudint del por-
teig durant els mesos de més calor. 
Bon porteig!

 Joan Creus*

quest diumenge pas-
sat, la nostra Penya 
Solera Barcelonista 
s’ha convertit en la 
primera de l’univers 

blaugrana a celebrar els seus pri-
mers 65 anys d’història. El propi FC 

A

La Penya Solera 
Barcelonista de 
Castellar, la més
 experta del món

Barcelona ha acreditat que no hi ha 
al món cap Penya en actiu amb més 
anys d’existència.
Un mèrit excepcional que cal agrair 
a tots els castellarencs i castellaren-
ques barcelonistes que s’hi han im-
plicat des de l’any 1952. Grans pre-
sidents i juntes que han fet tanta i 
bona feina. Un record especial pel 
Francesc Cornet, que ens va aban-
donar massa d’hora, l’any 2008. El 
seu llegat perdura encara. 
Hem pogut celebrar aquesta fita co-
incidint amb la 28a Trobada de Pe-
nyes barcelonistes del Vallès, que 
hem acollit a casa nostra.
Cal agrair especialment la presèn-
cia de persones rellevants dins de 
la comunitat blaugrana, com és cas 
del directiu del FC Barcelona, Pau 
Vilanova, el president de la Confe-
deració Mundial de Penyes, Anto-
ni Guil, el directiu de la Comissió 
Social responsable de penyes, Da-
niel Sala i l’exjugador i membre de 
l’Agrupació Barça Jugadors, Pere 
Valentí Mora. 
Poder-ho commemorar amb repre-
sentants de 28 penyes barcelonistes 
i més d’un centenar de penyistes ha 
estat especialment entranyable. 
Que per molts anys continuem te-
nint aquest referent del barcelonis-
me a casa nostra!
*1r Tinent d’Alcalde

ment responsable. La  no existència 
d’un pla de manteniment i conserva-
ció clar i exhaustiu de totes les edifi-
cacions municipals només porten a 
una definició: desídia.
Perquè això que hem detectat visual-
ment i en directe en les instal·lacions 
del CAC, probablement existeixi amb 
igual o més gravetat a altres edifica-
cions municipals exemptes de cura i 
de manteniment. Podríem parlar de 
l’Ateneu, de l’espai Sargantana, i al-
tres... Desídia i més desídia. Senyors 
i senyores de l’equip de govern: si no 
externalitzeu no sou capaços de re-
soldre les vostres obligacions? El sou 
que cobreu de les butxaques dels cas-
tellarencs i castellarenques no és su-
ficient per a esforçar-vos i fer cor-
rectament la feina que us pertoca? 
Realment sortiu molt cars i, el que 
és pitjor, la feina està per fer i quan 
finalment es faci s’haurà de pagar 
molt més cara a causa de la negligèn-
cia acumulada de tants anys.
No val només fer grans inversions, 
sigui en renovació de gespa o l’illa 
del Centre, quan moltes altres ne-
cessitats de manteniment d’edificis 
públics queden abandonats. Mai ha 
estat bona pràctica posar tots els 
ous en un mateix cistell. Fer aquesta 
feina silent i constant de tenir cura 
de les obligacions petites no porta a 

grans titulars però és el que deter-
mina si s’està fent bona política per 
a tothom i tenint en compte totes les 
necessitats de la ciutadania.
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Espai d’Entitats Castellarenques

+ inFO: 
a/e coral.st.esteve@gmail.com 

Cor Sant Esteve

...ens agrada cantar i estimem el 
cant coral, ...eduquem la sensibilitat 
musical des de la infància, 
...ensenyem a gaudir de la música 
i del treball en equip, ...eduquem la 
veu i l’oïda, el sentit del ritme.

inscripcions obertes!
Cor de petits (de p5 a 4rt de 
primària) assaig 1 dia a la setmana.
Cor de grans (de 5è de primària a 2n 
de Batx) assaig 2 dies a la setmana.
Kor ítsia (noies a partir de 18 anys) 
assaig 1 dia a la setmana.

T’AGRADA CAnTAR? 
AL COR SAnT ESTEVE... 

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

Colònies i Esplai Xiribec

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

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

inSCRipCiOnS COLòniES i 
CAMpAMEnTS 

publicitat

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 24 de 
juny, pl. Mas Romeu (c. Virreina).

properes setmanes:

Ds. 1 de juliol, c. Santa Rosa 
(aire-Sol d)
Ds. 8 de juliol, pl. de pau Casals
Ds. 15 de juliol, Can Font i 
Ca n’avellaneda.

+ inFO: 
www.castellarvalles.cat

Consulteu a la pàgina web www.
castellarvalles.cat (apartat 
d’avisos) els horaris d’estiu d’alguns 
equipaments i serveis municipals, com 
ara el Servei d’atenció Ciutadana, el 
Servei Local d’ocupació, la recepció 
del palau tolrà, la Biblioteca municipal 
antoni tort o la deixalleria municipal, 
entre d’altres.

HORARiS D’ESTiU 

+ inFO: 
www.castellarvalles.cat/
piscinesestiu 

Sige Sport puigverd*: piscina 
oberta del 25/06 al 03/09, de 
dilluns a diumenge de 10 a 19 h.
Racó Esports*: piscina oberta 
del 24/06 al 10/09, de dilluns a 
diumenge de 10.30 a 19.45 h.
penya Arlequinada Sports: 
piscina oberta del 25/06 al 10/09, 
de dilluns a dissabte de 10 a 20 h i i 
diumenges de 10 a 19 h.

*accés gratuït quan meteo.cat 
activi avisos de perill alt o molt alt 
d’onada de calor.

piSCinES D’ESTiU 

+ inFO: 
www.castellarvalles.cat. 

el servei de sala d’estudi funcionarà 
enguany fins al dijous 6 de juliol a 
l’openSurf d’el mirador. L’horari 
d’obertura és de dilluns a dijous, de 17 
a 23 hores. Cal tenir en compte que 
a partir de les 20.30 hores l’accés es 
farà per la porta del pàrquing situada 
a la plaça d’el mirador (i no per la 
porta principal de l’edifici). a partir 
d’aquesta mateixa hora, no hi haurà 
servei de préstec d’ordinadors.
 
Cal recordar que el 29 de juny el 
servei es durà a terme a l’espai Sales 
d’el mirador.

SALA D’ESTUDi OpEnSURF

+ inFO:
www.castellarvalles.cat 

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

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

AVíS ACTiViTATS RiSC 
D’inCEnDi FORESTAL
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esports

Bon paper dels Triatlètics a 
la Orbea Cadí Challenge

La secció de triatló del Club atlètic 
Castellar (CaC)  va aconseguir un bon 
paper a la orbea Cadí Challenge, la volta 
ciclista al Cadí-moixeró, amb dues eta-
pes i un total de 248 quilòmetres. el mi-

llor classificat va ser dani Rodríguez 
va aconseguir la cinquena plaça a la 
general, mentre que Josep Blasco va 
acabar 32è, Carles triginer 70è,  dani 
Calàbria 77è i Juan José Sánchez 81è. 
a l’orbea Cadí Challenge hi van parti-
cipar 150 persones.

Oriol Alcaraz, segon 
a palafrugell

el ciclista castellarenc oriol alcaraz 
va aconseguir la segona posició final 
a la cursa de ciclisme en carretera 
disputada a palafrugell (girona), on 

la victòria era pel seu company Joel 
díaz, després de completar els 20,8 
km amb 16 voltes al circuit. amb 
aquest resultat, el castellarenc té 
gairebé garantida la participació en 
els campionats d’espanya d’Àvila 
del set al nou de juliol.

La Penya Solera Barcelonista de Castellar 
del Vallès va celebrar aquest diumenge el 
seu 65è aniversari des que es va fundar, 
l’any 1952. L’aniversari es va commemorar 
coincidint amb la 28a Trobada de Penyes 
del Vallès, en què es va cedir un estendard 
blaugrana itinerant perquè el custodiï l’en-
titat de la vila, amfitriona de la reunió, fins 
al pròxim any. Periodistes, directius i per-
sonalitats vinculades al FC Barcelona van 
ser presents en diversos actes durant la jor-
nada, entre els quals un col·loqui per analit-
zar la situació esportiva de l’equip i un dinar 
de germanor.

A les 11 h, les diferents penyes blau-
granes reunides per a la trobada van ser 
rebudes a l’Ajuntament. A continuació, els 
jardins del Palau Tolrà van acollir una ge-
nuïna actuació del Ball de Plaça en què els 
locals, engalanats amb bufandes i banderes 
blaugranes, van fer sonar l’himne blaugrana 
acompanyat rítmicament de les castanyoles.

En la trobada, hi va ser Pere Valentí 
Mora, porter del Barça en la dècada dels 
70, on, a més de guanyar títols, va partici-
par en el 0 a 5 del Barça al Santiago Berna-
béu, l’any 1974. Les principals representa-
cions institucionals van ser Pau Vilanova, 
membre de la junta directiva i responsa-
ble de les penyes; David Sala, directiu de la 
Comissió Social i Antoni Guil Roman, pre-
sident de la Confederació Mundial de Pe-
nyes Blaugranes, que va elogiar l’organit-
zació de la trobada a Castellar i també va 
valorar “l’extraordinària salut de ferro” 

de les penyes blaugranes a nivell mundial: 
“som aproximadament 1.300 penyes amb 
un cens de 160.000 socis arreu del món. 
Formem part d’un moviment canviant 
que s’ha d’anar rejovenint conceptual-
ment, ja que les penyes són una eina de 
transformació social que exporta els va-
lors del barcelonisme arreu”.

L’actualitat blaugrana es va situar al 
punt de mira de tres dels tertulians gurús 
del barcelonisme: José Luis Carazo, Pere Es-
cobar i Quique Guasch. L’auditori del Mira-
dor es va arrebossar d’assistents que volien 
dir-hi la seva en el col·loqui. Amb confiança 
mútua, educació i apreci personal, les pica-
baralles verbals, les enganxades còmiques 
i les crítiques descarnades dels tertulians 
van amenitzar l’acte. Quique Guasch intro-
duïa els temes a debat i a la palestra dialècti-
ca Pere Escobar i José Luís Carazo gairebé 
sempre discrepaven, mossegant-se i bus-
cant-se el matís, amb l’opinió del públic pel 
mig. La feina de Luis Enrique, l’arribada de 
Valverde, la qualitat del planter, la necessi-
tat de fitxatges, la junta directiva actual, la 
moció de censura i l’equip de la capital van 
ser els temes més controvertits.

Pere Escobar, una de les veus futbolís-
tiques amb més reconeixement de Catalu-
nya Ràdio i del país, va relatar les claus de 
l’èxit de la tertúlia del trident: “Ens conei-
xem des de fa molts anys. Discutim, riem 
i cridem. Ens estimem i discutim sense 
fer-nos trampes. La tertúlia, si està ben 
feta, hi ha educació i té gent de totes les 
opinions, trasllada la confrontació i per-
met a qui escolta fer-se una idea pròpia”.

El triumvirat periodístic va agrair 
l’excel·lent rebuda del públic i de la Penya 
Solera de la vila. “Això és autèntic barce-
lonisme, gent que només parla de senti-
ments, una paraula que s’assembla a cèn-
tims, però que no té res a veure. Són el 
bressol del Barça, gent molt agraïda”, va 
reconèixer Quique Guasch, molt cofoi, amb 
l’esmolat sentit irònic que el caracteritza. 

aniversari amb honors de la Solera

A dalt, els assistents a l’Aplec. A baix, el trident format per pere Escobar, José Luis Carazo i Quique Guasch. || a.San andRéS

la festa va comptar 
amb personalitats, 
directius i ‘El trident’

 Guillem plans
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CONSELLS 
DE L’OMIC: 
Avís als usuaris afectats 
per la regularització de 
la factura elèctrica

L’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC) i la Diputació de 
Barcelona informen que el govern estatal 
ha aprovat una nova normativa per la 
qual, de maig a setembre d’enguany, 
les empreses comercialitzadores 
d’electricitat duran a terme una 
regularització del preu cobrat per la llum 
en les factures del període comprès entre 
l’abril de 2014 i el desembre de 2016.

•	La	regularització	només	afecta als 
consumidors d’energia elèctrica acollits 
al PVPC (tarifa regulada) entre l’1 d’abril de 
2014 i l’1 de gener de 2017. Per tant, no 
afecta els clients del mercat lliure.

•	Les	empreses	informaran els clients 
mitjançant una carta que s’enviarà 
juntament amb la factura de la 
regularització. Per resoldre qualsevol 
dubte, contacteu amb la vostra 
comercialitzadora.

•	La	regularització	consisteix	a	tornar a 
calcular els costos de comercialització 
(atenció al client, contractació, gestió de 
factures, etc.) del PVPC, segons els imports 
que	estableix	la	nova	normativa

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

Fins al 30 de juny. de dl. a dv. de 9.30 a 12 h i de 18.30 a 21 h
Si queden places lliures, es tornarà a obrir el període d’inscripció la primera quinzena de setembre

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

“A l’Escola d’Adults, no només vaig aconseguir 
els estudis necessaris per arribar on volia, 

sinó també grans amics”
Raúl, 33 anys

Raúl Moya, va passar per l’escola d’adults, ara és tècnic d’emergències Sanitàries i tècnic esportiu

Reserva 
d’hora per a 
l’expedició o 
renovació del 

Dni 

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Més informació: www.castellarvalles.cat

La unitat mòbil de la Policia Nacional de Sabadell serà a 

Castellar (El Mirador) dimecres 19 de juliol, de 9 a 13 h, 

per a les expedicions i renovacions del DNI.

Com reservar hora (a partir de les 10 h del dimecres 

28 de juny):

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: dijous 5 d’octubre. Les 

llistes	per	reservar	hora	per	a	aquesta	data	s’obriran	

el dilluns 18 de setembre.
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El club és homenatjat a 
ca l’alberola per haver 
pujat a 1a catalana

l’ajuntament celebra 
l’ascens de la uE castellar

Els jugadors de la UE Castellar, diversos membres de la junta del Club i les autoritats locals, dimecres passat || R.gómez

FUTBOL |  1a catalaNa

Immersos en els actes del 60è aniversari del bàsquet castellar, el CB Caste-
llar va celebrar dissabte, el sopar commemoratiu amb 166 assistents al Pa-
velló Puigverd.

El club va aprofitar l’acte per reconèixer a jugadors històrics de dife-
rents èpoques del club durant el transcurs del sopar, on van rebre un diplo-
ma acreditatiu de la mà del regidor d’esports de l’Ajuntament de Castellar, 
Aleix Canalís i del directiu Lluís Vial, entre d’altres.

A més també es va presentar el llibre “Club Bàsquet Castellar 2007-
2017, Pinzellades d’una dècada” escrit per Lluís Bacardit i que completa amb 
la història dels 10 últims anys, l’escrit pel mateix autor al 50è aniversari del 
club groc-i-negre.  || a.San andRéS

El gimnasta castellarenc Sergio Kovacs ho ha tornat a fer i aquest dissabte pas-
sat va revalidar el títol al Campionat de Catalunya de gimnàstica artística que va 
disputar-se a la ciutat de Granollers. 

L’atleta del CG Sant Boi, va aconseguir la victòria amb 84.200 punts i va im-
posar-se pel davant del gimnasta del CG Egiba, Álvaro Giráldez (82.400 p.) i al 
seu company del Sant Boi, Sergi Del Pino (81.100 p.). Kovacs no va donar opció, 
guanyant tres de les sis proves: terra, salt de poltre i barra fixa; quedant segon en 
anelles, tercer en paral·leles i quart en cavall amb arcs.   || a.San andRéS

BÀSQUET | SoPar D’aNivErSari 

GiMnÀSTiCA | camPioNat cataluNya

Sopar del 60è aniversari del CB Castellar 

Sergio Kovacs, campió de Catalunya

Una setmana després d’aconseguir 
l’ascens a Primera Catalana, la UE 
Castellar va rebre un homenatge per 
part de l’Ajuntament de la Vila, en un 
acte encapçalat per l’Alcalde Ignasi 
Giménez, el president del club, Joan 
Homet, i el director esportiu i entre-
nador del primer equip, Juan Anto-
nio Roldán.

Amb l’èpica del partit enfront 
del Bosc de Tosca encara a la memò-
ria, i amb l’eufòria cosida al somriu-
re, els jugadors de la UE Castellar, di-
versos membres de la junta directiva 
del club, el president i l’entrenador 
van rebre al saló de plens de Ca l’Al-

berola un merescut reconeixement 
institucional. 

Així, l’alcalde Ignasi Giménez va 
destacar que l’equip ha dut a terme 
una “temporada excepcional” que 
ha fet que els vilatans recuperin “la 
il·lusió” pel futbol amb segell cas-
tellarenc. Giménez va recordar als 
jugadors que “són un mirall, un 
exemple a seguir per als jugadors 
de les categories inferiors” que des-
prés d’un triomf com aquest espera-
ran “amb ganes debutar al primer 
equip”.  L’alcalde també va tenir unes 
paraules per a l’entrenador, Juan 
Antonio Roldán, que ha estat “més 
que un entrenador” i que segons 
Giménez “ha demostrat que quan 
es fa una cosa amb passió, quan es 
creu en l’equip, els resultats aca-
ben arribant”. 

Tot seguit, després de la projec-
ció d’un vídeo amb les millors imat-
ges de la victòria esportiva, l’alcalde 
i el regidor d’Esports, Aleix Canalís, 
van entregar a Roldán i a Homet dues 
litografies commemoratives. 

D’altra banda, el president Joan 
Homet, va remarcar que a més de 
l’èxit esportiu, la UE Castellar es 
basa “en la feina callada i constant 
d’una munió de dones i homes que 
setmana rere setmana ens fan ado-
nar que el futbol és quelcom més 
que ventar cops de peu a una pilo-
ta”. En paraules d’Homet, el futbol 
és una feina d’equip, en què totes les 
“sensibilitats, emocions i anhels 
sumen”, amb un pal de paper amb 
nom propi: Juan Antonio Roldán.

Al seu torn, el mateix Roldán 
va agrair l’esforç i dedicació dels ju-
gadors, que “són els que veritable-
ment juguen”, i els va encoratjar a 
seguir treballant amb constància i 
esperit de superació, que és el millor 
exemple per a les noves generacions. 

Finalment, un dels jugadors 
que es retiren aquesta temporada, 
Carlos Sabalete, després d’una tra-
jectòria de 14 anys al club, també va 
felicitar els companys de l’equip que 
la propera temporada trepitjaran la 
gespa renovada del Pepín Valls.  

 Rocío Gómez
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OBERT 
PER 
OBRES
Durant les obres de L’Illa del Centre els 
comerços seguirem oberts com sempre!

Oriol García, jugador castellarenc d’hoquei patins, va ser presentat pel 
Girona City-Lift com a nou jugador de l’equip per la temporada 2017-
2018 a la màxima categoria estatal.

L’exjugador del FC Barcelona B fa el salt a la categoria professio-
nal després de dues temporades a la categoria de plata on ha aconse-
guit un títol de lliga i una Copa de la Princesa, a més del campionat de 
Catalunya i d’Espanya amb el junior, on va alternar les participacions 
en la primera temporada al segon equip. García també va debutar amb 
la selecció catalana i va ser preseleccionat per l’espanyola.

Format a les categories inferiors de l’HC Castellar, va fer el salt 
al conjunt blaugrana després d’aconseguir una espectacular partici-
pació amb l’equip grana, guanyant el campionat de Catalunya i el sub-
campionat d’Espanya.

El jugador de 21 anys arriba al Girona City-Lift com a tercer màxim 
golejador de la segona categoria nacional amb un balanç de 32 gols en 
26 partits i tractarà de fiançar-se al cinc inicial d’un equip que aques-
ta temporada ha acabat en 13a posició amb un balanç de 71 gols a favor 
i 99 en contra. A l’Oriol l’acompanyarà Marc Palazón, un defensa de la 
mateixa edat amb qui va compartir vestuari al Barça B.

El davanter castellarenc, un dels jugadors amb més projecció de 
l’hoquei nacional, tindrà l’oportunitat de demostrar la seva qualitat en una 
de les lligues més importants a escala mundial. .  ||  aLBeRt San andRéS

Oriol García fitxa pel 
Girona City-Lift

Oriol García, segon per la dreta, el dia de la presentació. || CedIda

HOQUEi | OK lliga

Des de l’abril de 1984, el Sensei Kiko 
de la Rosa, cinturó negre setè Dan, 
ensenya taekwondo al número 12 
del carrer Pare Borrell de Castellar, 
al local del Gimnàs World. Un cen-
tre que va voler sortir al carrer per 
ensenyar a familiars i amics, tots 
els secrets de l’esport, en una clas-
se adaptada on tothom -coneixedor 
o no- pogués participar.

Jornada lúdico-esportiva 
del taekwondo World
El sensei Kiko De la rosa omple la Sala Blava per fer una ‘master 
class’ per a mares i pares, amics i no iniciats en les arts marcials

Moment de l’entrenament del Taekwondo World de dissabte. || CedIda

La Sala Blava de l’Espai Tolrà 
va acollir als gairebé 60 participants 
que van voler passar una bona estona 
al damunt dels matalassos col·locats 
per l’ocasió.

Amb la idea de fer una trobada 
amb diferents nivells de dificultat, on 
poguessin interactuar els més pe-
tits amb els seus familiars i amics, el 
Taekwondo World va crear una sèrie 
de jocs lúdics basats en l’habilitat i la 
tècnica d’aquest esport, on eren els 
nens i nenes els encarregats en ex-

  Albert San Andrés

plicar el funcionament als seus ma-
jors. Globus, sacs, pals o pilotes eren 
les eines emprades per gaudir durant 
hora i mitja d’aquesta art marcial.

Després d’una jornada on la di-
versió va estar garantida, el Sensei 
Kiko de la Rosa va explicar a aquest 
diari que “ha vingut molta gent i 
estem molt satisfets en com s’ha 
desenvolupat l’activitat. Les fe-
licitacions dels participants ens 
donen forces per tornar-ho a repe-
tir, ja que molts ens ho han dema-
nat. Les bones crítiques rebudes 
ens fan entendre que tothom s’ha 
divertit d’allò més”.  El mateix en-
trenador va qualificar l’acte amb una 
nota “de 8,75 després del feedback 
rebut” pels participants.

A banda dels entrenaments que 
el club està fent pels pròxims cam-
pionats de Catalunya, el gimnàs va 
aconseguir fer oblidar per uns ins-
tants la competició als seus lluitadors 
per estrènyer els vincles esportius in-
vitant a la participació amb aquells 
que normalment només poden ser 
espectadors.

El pròxim repte del club és fer 
el millor paper possible al català, 
que es disputarà aquest 25 de Juliol 
al Pavelló de la Mar Bella de Barce-
lona, on els millors lluitadors acon-
seguiran una plaça pels campionats 
estatals de la modalitat. 

ARTS MARCiALS | TaeKwOndO

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

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

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

IL·LUSTRACIÓ
Del 03 al 14/07, 
de dl. a dv. 
d’11 a 12.30 h
Durada total: 15 h

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

Cursos d’estiu 2017
Gratuïts!

Inscripcions obertes

Més informació: 
SAC (El Mirador)
Dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h; de 
dt. a dj. de 8.30 a 19 h
www.elmiradorcastellar.cat  

Uns dips per picar són la nova 
proposta de Quins Fogons
els sopars de pica-pica són molt típics 
en les nits com la d’avui, la revetlla de 
Sant Joan. aquesta setmana, les noies 
de Quins Fogons porten una propos-
ta ideal per aquest tipus de sopar: uns 

dips per sucar-hi patates, bastonets 
de pa o crudités. Quatre propostes en 
un mateix vídeo  per tancar el menú 
juntament amb la coca de la setmana 
passada. podeu veure’l al Facebook 
i Youtube de L’actual, Facebook de 
Quins Fogons  i a LaCtUaL.cat.

Club de lectura en anglès per 
aquest dimarts que ve, a la 
Biblioteca Municipal

aquest proper dimarts, 27 de juny, la 
Biblioteca municipal antoni tort obre 
un altre club de lectura en anglès ‘Read 

& Chat’, l’últim d’aquest temporada 
hivern - primavera, que habitualment 
condueix el castellarenc nick Bedson.  
en aquesta ocasió, la sessió versarà al 
voltant de l’obra ‘Blood from a stone’,  
de l’escriptora  nord-americana de 
nova Jersey  donna Leon.

El Cor Sant Esteve ha obert les inscrip-
cions per al curs 2017-2018 per als tres 
grups corals que actualment estan ac-
tius: el Cor de Petits, que inclou infants 
des de P5 fins a quart de primària; el Cor 
de Grans, per a infants de cinquè de pri-
mària a segon de batxillerat, i el Kor Ítsia, 
per a cantaires a partir de 18 anys. 

El Cor Sant Esteve es va fundar com 
un cor infantil vinculat a la Parròquia, i 
sempre s’ha mantingut aquesta tradició 
de cor infantil, “tot i que, més recent-
ment, s’ha format el Kor Ítsia, de noies 
adultes, a partir de 18 anys”, s’apunta 
des de la junta del Cor. El Cor de Petits 
està dirigit per Mireia Cadevall (de Ter-
rassa) i el Cor de Grans i el Kor Ítsia, pel 
director castellarenc Jaume Sala. 

El Cor Sant Esteve vol ser un espai 
de formació musical per a infants. L’ob-
jectiu principal d’aquesta coral és educar 
en el cant coral i la sensibilitat musical, 
en el gust per la música i en aprendre a 
cantar. “Podríem afirmar que és una 
entitat bàsicament educativa centrada 
en el cant coral”, diuen des de la junta. 

Una de les coses que es valora més 
és la qualitat de les veus. En aquest sen-
tit, es treballa molt l’aspecte tècnic, “la 
tècnica vocal”. Tot i això, no cal en co-
neixements de solfeig, no es demana cap 
formació prèvia ni complementària, “ja 
que es treballa a partir del cant i no es 
requereix una lectura de les partitu-
res”, segueixen des de la coral. 

El Cor Sant Esteve procura sempre 
col·laborar amb altres cors. “I és que el 
cant coral és una experiència de grup 
en sí mateixa, i per tant, compartir 
amb altres grups és un enriquiment”, 
perquè els cors poden adonar-se de les 
diferents maneres que tenen de treba-
llar els cors “i també és una experiència 
compartida perquè crea llaços d’amis-
tat entre els participants”. De les col-
laboracions que el cor castellarenc ha fet 
amb altres corals destaquen les realitza-
des amb la coral de Sentmenat i amb una 
coral d’Alemanya. 

Fent música amb el cor obert
S’inicien les incripcions 
al cor Sant Esteve per 
al curs 2017-2018

  Marina Antúnez

L’estil de música que es canta al 
cor és, sobretot, “el que parteix de les 
partitures de qualitat”. A cavall entre 
la música clàssica i la contemporània, i 
entre la popular i la culta. Defuig la melo-
dia fàcil, es busquen peces que musical-
ment valguin la pena i que tinguin com-
plexitat tècnica. 

Alhora, s’aposta per la inclusió d’al-
tres llengües, a part del català, com l’an-
glès, el francès, l’alemany, etc. L’any pas-
sat, també van dedicar bona part dels seus 
concerts a la música africana. La voluntat 
del Cor Sant Esteve és traspassar fron-

teres i cantar cançons de cultures que 
ens són més allunyades, “d’altres punts 
d’Europa, per exemple”. 

Precisament, amb la intenció d’apro-
par altres llengües al públic, el proper 14 
de juliol, la coral actuarà a la sala petita 
del Palau de la Música cantant en xinès i 
amb infants d’una coral xinesa, “en motiu 
de la presentació d’una nova línia aèria 
entre Barcelona i Pequín d’Air China”, 
comenten els membres de la junta. 

Aquesta singularitat també els 
ajuda a cantar més enllà de Castellar. 
“Aquesta és una oportunitat que no 
volem desaprofitar, intentem seguir 
amb l’intercanvi d’experiències, per 
més que sigui una feinada”. 

Al llarg de tots aquests anys, el Cor 
Sant Esteve ha estat protagonista d’al-
guns esdeveniments importants. va can-
tar la ‘Passió segons Sant Mateu’ al Palau 
de la Música, el ‘Carmina Burana’ a l’Audi-
tori de Barcelona, han cantat amb l’Orfeó 
Donostiarra (el darrer cop, a Castellar), 
i recentment, als actes que es van dur a 
terme al Born de Barcelona en motiu de 
la Diada Nacional de l’any passat, “da-
vant de les màximes autoritats del 
país”, i als Premis Nacionals de Cultura 
(CoNCA), acompanyant el Roger Mas en 
una estrofa de ‘Veles e vents’ de Raimon. 

Els cors assagen de la següent ma-
nera: el Cor de Petits fa un assaig setma-
nal per aprendre a cantar fent cançons i 
jocs, realitzant diferents concerts a l’any 
i participant a la trobada de corals infan-
tils de Catalunya; el Cor de Grans, assa-
ja dos cops per setmana, fa concerts a al-
tres ciutats, intercanvis internacionals i 
participa en projectes per tot Catalunya, 
i el Kor Ítsia té un dia d’assaig setmanal 
i fa concerts per tot Catalunya. Les ins-
cripcions es poden fer al correu coral.
st.esteve@gmail.com o bé trucant al te-
lèfon 636739878. 

COR DE pETiTS 
De p5 a 4rt  de 
primària 

COR DE GRAnS 
De 5è de primària 
a 2n de batxillerat 

KOR íTSiA 
A partir de 
18 anys

+ Coral Sant Esteve

El Cor castellarenc 
va acompanyar 
Roger Mas als 
premis ConCA

El Cor Sant Esteve va acom-
panyar, dimecres 14 de juny, 
el músic Roger Mas, tots ells 
convidats a l’entrega dels Premis 
Nacionals de la Cultura i de les 
Arts, un reconeixement que 
entrega el Consell Nacional de les 
Arts i la Cultura (CoNCA) i que va 

tenir lloc al teatre municipal La 
Sala. L’acte es va retransmetre 
en directe per TV3. En concret,  
la coral castellarenca va fer els 
cors del tema ‘Veles e vents’, 
de Raimon. A la cançó, també hi 
van participar dues ballarines 
de l’Esbart Dansaire de Rubí. 
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TRADiCiOnS | Salt DE PlENS

Quatre castellarencs 
a la Patum de Berga
txell casajuana, montse Guiu, astrid tulleuda i 
marc Garcia van ser seleccionats per participar-hi

ARTESTiU | EScola i caSal ESTiU | activitatS

Artcàdia organitza  
l’Artestiu per jugar 
amb música a l’estiu

Espaiart acomiada el curs al Grec 2017

El centre de formació artística Artcàdia ha 
organitzat una proposta estiuenca, l’Artestiu, 
on es treballaran diverses disciplines artísti-
ques: música, plàstica i moviment. Cada set-
mana desenvoluparan un projecte diferent i 
al final de la setmana l’exposaran davant dels 
altres grups.

L’Artestiu va dirigit als infants d’entre 
3 i 14 anys, i en funció dels inscrits, es faran 

L’Escola d’arts escèniques Espaiart augmenta les activitats aquest estiu fins ben bé fins a  
finals de juliol.  El 25 de juny comença l’stage de teatre musical amb el treball del musical 
‘Annie’ el resultat del qual es podrà veure a la Sala de Petit Format de l’Ateneu el 23 de juliol, 
juntament amb els alumnes d’instrument, que continuen la seva activitat musical  durant 
l’estiu i, com a  novetat, amb el grup del taller d’interpretació musical per a adults que s’ini-
cia després de Sant Joan. Com a centre de producció cultural, Espaiart participarà en dues 
produccions emmarcades al Festival Grec de Barcelona.  El 30 de juny, a les 20 h, l’agrupa-
ció vocal SOM·night actuarà al Teatre Lliure amb l’òpera infantil Brundibár a la inaugura-
ció del Grec Juvenil. Les cantants hi participen com a solistes i en formació de cor escènic 
de la producció. El cor de noies SOM·night ha estat treballant amb la companyia Els Pirates 
i actuaran acompanyades  d’un centenar de nens i nenes de diferents instituts de Barcelo-
na i l’orquestra BCN216. Dijous 27 i divendres 28 de juliol, Espairt serà present a la “Nit dels 
Musicals”al Teatre Grec, una producció de la revista cultural Teatralnet amb arranjaments 
i direcció musical de Xavier Torras.  ||  RedaCCIó

diferents grups per adaptar cada projec-
te al seu nivell. 

Expressar qualsevol idea, història, 
concepte, a través del llenguatge artístic és 
el que cerca aquesta proposta que fa 8 anys 
que es porta a terme a Artcàdia.

Hi ha especialistes de cada àrea i “sem-
pre busquem que el procés es visqui d’una 
forma lúdica, perquè el que és important 
és que, a part dels aprenentatges que 
es puguin transmetre, els almunes ho 
gaudeixin”, diu Laia Rocavert, responsa-
ble d’Artcàdia. A part, també seguiran les 
classes d’instrument per a tots els qui vul-
guin seguir.

L’Artestiu tindrà lloc des del 26 de 
juny al 28 de juliol, de 9 a 13 hores. S’oferi-
rà un servei d’acollida de 8 a 9 h i de 13 a 14 
hores.   ||  m. a. 

Enguany, Castellar del Vallès ha trepijat 
el salt de Plens en primera persona. Els 
castellarencs Txell Casajuana, Montse 
Guiu, Astrid Tulleuda i Marc Garcia van 
viure intensament les festes de la Patum 
de Berga, ja que van ser quatre de les 152 
persones seleccionades per l’Ajuntament 
de Berga després de l’adjudicació de salts 
de Plens disponibles per a la Patum de 
2017.  Casajuana, Tulleuda i Garcia hi van 
ser per Castellar i Guiu, per Manresa, ja 
que és l’indret on viu des de fa 6 anys.

“Dimecres abans de la Patum, 
l’Ajuntament de Berga em va trucar 
per dirme que m’havia tocat i, des de 
llavors, ho vaig viure amb nerviosisme 
i emoció”, recorda Casajuana. 

A Berga, durant el Ple de l’Ascensió 
del passat mes de maig, l’equip de govern 
va decidir repartir els 400 salts de Plens Txell Casajuana vestida de ple abans de fer el salt, dijous. || CedIda

 Marc Garcia es vesteix de ple abans del salt de diumenge. || CedIda

entre els membres de la comparsa (220 
salts) i un sorteig públic (152). Fins ara, 
la participació era només per a gent de 
Berga o que estiguessin molt circums-
crits a les comparses. “Va ser una ex-
periència molt xula, i em va fer molta 
il·lusió poder saltar amb la Montse 
perquè som amigues”, afegeix Casa-
juana. Elles dues van fer el segon salt de 
Plens, dijous passat, mentre que Tulleu-
da i Garcia van saltar diumenge.

Per poder optar a saltar el Ple, els 
joves s’havien inscrit  en el període esta-
blert per l’Ajuntament de Berga, del 9 al 13 
de juny,  Es van presentar un total de 317 
instàncies genèriques. Tres d’elles van 
ser seleccionades mentre que el Marc va 
quedar a la llista d’espera. El dia del salt 
de Plens, va ser cridat també per Cas-
tellar per substitïr una altra persona.

La disfressa de Ple consisteix en 
una màscara amb sis fuets (petards) 
al cap, “tres per cada banya”, segons 

  Marina Antúnez

Casajuana, una corona de vidalba (una 
planta boscana), mono ignífug “i una 
cua amb tres fuets més”. 

Qui fa de Ple no s’hi veu i és per 
això que va amb un acompanyant, 
“que és qui fa dels teus ulls, ja que 
tu, amb la màscara, el fum i tot ple-
gat, quasi no tens visió”, diu Casajua-
na.  És l’acompanyant qui, degudament 
vestit amb roba ignífuga, s’encarregarà 
de fer voltar el Ple perquè no s’asfixiï 
amb el fum de la crema dels fuets. As-
trid Tulleuda va saltar diumenge a la 
plaça amb el seu cunyat com a acom-
panyant. Segons l’Àstrid, en aques-
ta nova forma d’adjudicar els Plens, 
“s’haurien de tenir més en compte 
els acompanyants i demananr-lo la 
cartilla perquè són els que ens guien, 
nosaltres  som unes titelles”.

Els moments previs al salt, els vo-
luntaris es vesteixen en un ritual que pot 
durar més d’una hora. Col·locar-se els 
vestits, la màscara i tot el que cal al Ple 
és un procediment llarg. “El moment 
més agobiant és el previ al salt, quan 
et fan esperar en una escala estreta, i 
fa molta calor i no veus res”, reviu Ca-
sajuana, “és aleshores quan saps segur 
que arriba el moment de la veritat”. 
El salt de Plens, un cop a plaça, dura 
entre tres i quatre minuts. “Tot i ser 
ràpid, és llavors quan gaudeixes de 
veritat”, afirma Casajuana, reconeixent 
que l’any vinent li agradaria molt repetir. 

Tulleuda té la sensació que els salts 
de dijous “van ser més lletjos perquè 
no es mou la plaça” i que els de diumen-
ge  “van ser molt més divertits” . 
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OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

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

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

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

· Ajudant de cuina - cuiner/a
· Aprenent/a de fusteria
· Auxiliar de geriatria/ gerocultura
· Conductor/a de camió – repartidor/a
· Coordinador/a de producció
· Esteticista
· Fresador/a
·	Mecànic/a	i	elèctric/a	de	maquinària
· Mosso/a de magatzem
· Netejadors/es de vidres
· Operari/ària de metacrilat
· Peixater/a
·	Perruquer/a
· Tècnic/a assessoria laboral
· Socorrista
· Soldador/a
· Tècnic/a electrònic/a
· Torner/a – mecànic/a ajustador
· Transportista – mosso/a de magatzem
· Veterinari/ària

Setmana del 15 al 21 de juny
Es necessita:

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

CAMPANYA 
PREVENTIVA 
PER EVITAR 
EL MOSQUIT 
TIGRE

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

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

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

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

cultura cal gorina

Guitarra apuntant les estrelles, genoll amunt i l’esquena encorbada, ba-
lancejant-se. A Cal Gorina només les moreres van restar impassibles al 
rock pur i veterà dels PIC. El pati va lluir acolorit per l’escenografia, epi-
lèptic per l’enllumenat i emboirat a moments per bafarades de fum. La 
complicitat entre els integrants del grup es va fer evident en el directe i 
el públic en va gaudir. Cal Gorina va acomiadar aquest divendres a la nit 
l’últim “canya-tapa” del cicle de Cultura a la Fresca fent-la gran amb un 
oasi de rock. Una colla de col·legues amb una llarga trajectòria musical 
va unir-se el 2013 per formar aquest grup castellarenc, que per l’ocasió 
va presentar un conjunt de temes propis, just en un moment en què està 
a punt d’estrenar disc. “Una cerveza más” cantava el grup mentre bate-
gava amb el peu el ritme i el bateria arrencava la cançó. I els espectadors 
acompanyaven el concert brindant.   || g. pLanS

Un oasi de rock, amb PIC

Els piC van fer un concert de rock pur al pati de Cal Gorina. || g. pLanS

CAL GORinA | caNya - taPa

Rah-mon Roma, en acció. || CedIda

“Jo sóc molt familiar ”

· Quin tipus de música interpre-
tes als teus concerts?
Faig animació familiar a partir de can-
çons i danses. La voluntat és fer par-
ticipar gent de totes les edats. Inter-
nacionalment i tots alhora. Ofereixo 
un repertori divers, amb moltes coses 
personals, vull dir, de creació pròpia, i 
també coses tradicionals, de casa nos-
tra i d’arreu del món. 

· T’acompanyes d’altres músics?
Depèn de la proposta. Quan vaig sol, 
jo canto, toco la guitarra, l’acordió, 
percussions, instruments petits... 
però també puc anar amb duet, trio 
o, fins i tot, quintet. També depèn de 
si són espectacles de carrer o actuo 

Es dedica als espectacles familiars 
des de fa més de 30 anys. A vega-
des, en solitari, d’altres, acompanyat. 
Aquest diumenge el podrem sentir i 
gaudir a Cal Gorina, a les 12 hores

EnTREViSTA

Rah-mon Roma
Animador infantil

 Marina Antúnez

als teatres fent espectacles de con-
tes, etc. A Castellar, vindré sol, pre-
sentant un espectacle per partici-
par i ballar, amb cançons animades, 
però també per escoltar i per a re-
frescar-nos, que aquests dies ens cal!

· Et definiries com un cantautor?
Cantautor és, per mi, una paraula 
molt grossa, ja que està etiqueta-
da per gent més adulta. Jo sóc molt 
familiar. Les creacions pròpies fan 
que se’m pugui considerar cantau-
tor però no m’hi sento. 

· A quines edats va adreçada, la 
teva música?
Doncs si, entre el públic, la majoria de 
menuts que veig són d’escoles bres-
sol, l’enfoco cap a ells, però sinó, tre-
ballo amb la diversitat de temes, in-
dependentment de l’edat que tinguin.  
Sí que és cert que algunes cançons 
estan pensades per gent més jove que 
altra, però alterno repertoris, fent una 
mica de psicòleg, veient com respon 
la gent. Faig una roda entre el públic 
i jo, sobre la marxa, en funció de la 
resposta del públic, sóc cíclic, he he.
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Dissabte passat, l’equip castellarenc de la companyia teatral TIC Escè-
nic va recollir tres premis al TACA’M (Concurs de Teatre Amateur) de 
Caldes de Montbui per l’obra de “La Fam”, de Joan Oliver. En concret, els 
premis van ser per al millor so, un segon premi per al millor actor secun-
dari i un tercer premi al millor actor principal. TIC Escènic també havia 
estat premiat en les dues edicions anteriors del certamen.

‘La fam’ és una obra de Joan Oliver escrita l’any 1938 sobre uns fets 
ocorreguts el 1937 al voltant de les disputes entre els sectors d’esquerres 
del moment (comunistes i anarquistes), mentre els feixistes campaven 
pel territori. L’obra és un testimoni únic del moment, i molt proper, que la 
companyia TIC Escènic va voler recuperar en forma lectura teatralitzada.

‘La fam’ està dirigida per Jeroni Olleri compta amb 9 actors a l’es-
cenari. Inclou moments poètics, còmics, reflexions filosòfiques, és una 
lectura coral amb sorpreses que compta amb una escenografia acurada.

Dos personatges, la Lupa i Samsó inicien la trama de ‘La fam’, una 
obra repartida amb sis episodis, relacionats amb les quatre etapes del 
procés narrat, la situació prerevolucionària, l’aixecament militar, la con-
solidació la revolució i, per últim, la conspiració contrarevolucionària 
en l’episodi sisè. Hi ha 7 personatges més que van apareixent enmig de 
la narració, tots ells ben definits i amb un tarannà molt marcat.   || m. a.

TIC Escènic rep tres 
premis per ‘La fam’

Al centre, TiC Escènic amb els diplomes acreditatius del premi. || CedIda

TEATRE | rEcoNEixEmENt caStEllarENc

El director i músic castellarenc Dani 
Coma va engegar, ja fa un any, el pro-
jecte ‘Múdate’, “un stage de creació 
destinat als adolescents”, segons 
explica ell mateix. La direcció artís-
tica és responsabilitat de Coma, men-
tre que les coreografies van a càrrec 
de Nekane Morera i la direcció mu-
sical, a càrrec  d’Arianna Abecasis. 

El projecte es desenvolupa du-
rant unes estades de 10 dies a l’Illot 

mÚ-Da-tE celebra la seva 
segona experiència artística

A primera fila, els professors de Múdate (a la dreta, Dani Coma). || CedIda

El projecte, iniciat fa un any per Dani coma, arriba a la segona edició

Gran (Font Rubí), una casa de colòni-
es situada a 60 quilòmetres de Barce-
lona, al Penedès, una terra coneguda 
per les seves vinyes i les seves bode-
gues. Aquesta és una instal·lació ideal 
per a trobades familiars, activitats 
d’un dia i colònies escolars. 

El projecte MÚ-DA-TE aprofita 
aquest espai perquè nois i noies ado-
lescents estudiants de música, dansa 
o teatre puguin formar-se. Aquest any, 
tenen lloc del 30 de juny al 9 de juliol. 
“A la primera edició vam fer un 
muntatge basat en el bullying”, diu 

ARTS ESCèniQUES | StaGE DE crEació

Coma. Per Setmana Santa, el MÚ-
DA-TE  es va fer a l’escola Aules de 
Barcelona i el tema van ser les in-
seguretats. “Aquest estiu, el tema 
el decidirem amb els nous i noies 
que s apuntin”. 

L’objectiu de l’stage de crea-
ció és que els nois i noies aprenguin 
a donar, no arriben a MÚ-DA-TE a 
aprendre “sinó a ensenyar-nos tot 
el que saben fer”, afegeix. A entregar 
tot el que han après a les seves res-
pectives classes de música, dansa o 
teatre i a convertir tot el que els passa 
pel cap, cos, cor, en art.

Durant l’estada de MÚ-DA-TE 
els i les joves treballen al voltant de 
tres disciplines artístiques: la músi-
ca, la dansa i el teatre.

“Però aquest cop, no ho fan 
amb partitures, ni textos ni co-
reografies ja existents i creades 
o inventades per altres”, explica 
Coma, sinó que l’equip de professors 
de l’stage els pregunten què és el que 
els agrada, què és el que els fa enfa-
dar, quines coses canviarien, quines 
són les coses més valuoses per ells, 
les més boniques, què tenen ganes 
de cridar, què tenen ganes d’enter-
rar, què no volen explicar... D’algu-
na manera, “amb l’estada de crea-
ció trobaran la manera de dir-ho”.

Sense dubte, es tracta d’una 
oportunitat per viure una experièn-
cia única on l’art en tota la seva ex-
pressió els sedueix i els deixa lliures 
per expressar-se al seu aire. 

  Marina Antúnez
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DESTAQUEM EXpOSiCiOnS

agenda del 23 de juny al 2 de juliol de 2017

DIVENDRES 23
20 h · pROpOSTA
Flama del Canigó, sopar popular, 
foguera de Sant Joan i Revetlla’t
Pl. d’El mirador
organització: cal, castellar 
Decideix, Deejays del revés i 
castellers de castellar

23 h · BALL
Revetlla de Sant Joan amb 
pentagrama Duet
Sala Blava de l’Espai tolrà
org.: Pas de Ball i tot Ballant

23.30 h ·  MÚSiCA
Sant Joan a Can Carner 
amb l’Orquestra platinum
c. de can carner
organització: associació de 
veïns de can carner
 
 
 
 
DISSABTE 24
a partir 12.30 h · FESTA
Sant Joan a Can Carner
can carner
organització: associació de 
veïns de can carner

 
 
 
DIUMENGE 25
tot el dia · FESTA
Sant Joan a Can Carner
can carner
organització: associació de 
veïns de can carner

12 h · pROpOSTA
Espectacle familiar amb 
Rah-Mon Roma
cal Gorina
organització: cal Gorina

18 h · BALL
Ball a càrrec del Grup 
Trifàsic de Cardona
Sala Blava de l’Espai tolrà
organització: amics del Ball de Saló

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

dillUnS 26
21 h · pROpOSTA
“Mil colors! parlem de la 
transsexualitat!”
activitat amb motiu del Dia per
l’alliberament de lesbianes, gais, 
trans, bisexuals i intersexuals 
(lGtBi)
Biblioteca municipal
organització: ajuntament

DIMARTS 27
19 h · pROpOSTA
ple municipal
ca l’alberola
organització: ajuntament

20 h · pROpOSTA
Club de lectura en anglès: Blood 
from a stone, de Donna Leon
Biblioteca municipal antoni  tort
organització: Biblioteca municipal

20.30 h · BALL
Open curs de bachata i salsa 
cubana amb Mi Tumbao
Plaça de catalunya
organització: ajuntament

diJOUS 29
18.30 h · TALLER
“Com veiem Castellar?”: 
àmbit de territori
Sala openSurf d’El mirador
organització: ajuntament

20.30 h · pROpOSTA
nits Llibertàries: concert 
d’El último mono i sopar 
d’hamburgueses veganes
Pati de cal Gorina
organització: assemblea llibertària
col·laboració: cal Gorina

DIVENDRES 30
tarda / nit · pROpOSTA
Avinguda Shopping night
avinguda de Sant Esteve
organització: associació de 
comerciants de l’av. Sant Esteve

21 h · BALL
Final de curs de SwingCopats
Sala Blava de l’Espai tolrà
organització: Swingcopats

21 h · pROpOSTA
Open Lounge Mirador: DJ BigVic
terrassa d’El mirador
organització: Deejays del revés

22.30 h · pROpOSTA
Correfoc dels diables de l’Esbart
Sortida i arribada: 
plaça d’El mirador
organització: Etc i ajuntament

DISSABTE 1
a partir de les 9 h · ESpORT
8è Memorial Carles Simón 
de tennis taula
Pavelló Joaquim Blume
organització: associació d’amics 
del tennis taula castellar

De 19 a 00 h · pROpOSTA
nit Embruixada
Jardins del Palau tolrà
organització: comerç castellar

22 h · MÚSiCA
Concert de Bars 
d’homenatge a Jordi Garròs
Plaça d’El mirador
organització: ajuntament

DIUMENGE 2
De 10 a 13 h · pROpOSTA
Festa de Sant Cristòfol
Pl. d’El mirador i Font de la pl. major
organització: Escuderia t3

18 h · BALL
Ball, a càrrec d’Albert Músics
Sala Blava de l’Espai tolrà
organització: amics del Ball de Saló

21 h · pROpOSTA
Laberint d’espelmes
terreny parroquial de 
Sant Feliu del racó
org.: Gaia: art, cultura i Pau

‘Mil colors! parlem de la 
transsexualitat’
dilluns 26 · 21 h · Biblioteca municipal

dilluns, s’ha programat un acte reivin-
dicatiu i de sensibilització per a tota la 
ciutadania que posa l’accent en la re-
flexió i sensibilització entorn la diversi-
tat afectiva, sexual i d’igualtat de gène-
re , i en la prevenció de la LgtBIfòbia. en 
aquest sentit, s’ha programat  la lectura 
del manifest, un visionat de curtmetratge 
i un debat obert amb membre de l’espai 
trans terrassa, servei de LgtB terrassa 
i de l’entitat Chrysallis i música en direc-
te. Hi participaran david tello, president 
de Chrysallis aFmt a Catalunya; Carlos 
Castón, president de LgtB terrassa; 
Àlex Bixquert, vicepresident de LgtB 
terrassa, i Kai moyano, membre de la 
junta LgtB terrassa i coordinador de 
l’espai trans terrassa

Exposició d’art infantil
Fins al 30 de juny, de dl. a dv. de 10 a  13 h i de 
17 a 20 h. Sala polivalent d’el mirador
org.: estudi de dibuix i pintura Blanca gibert

Exposició permanent d’escultures 
de Josep Llinares
ermita de Sant pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

Exposició de pintures Anunnaki 
Rafael Aguilar
Fins al 30 de juny, de dl. a dv. de 10 a 13 h i 
de 17 a 20 h. espai Sales d’el mirador
organització: Rafael aguilar

Exposició de dibuixos 
de l’imma Solà.
Fins al 31 de juliol, dt. i dj, de 9 a 14 h.
arxiu municipal de Castellar del Vallès
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TELèFOnS DinTERèS: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · policia Local 937 144 830 · Whatsapp policia Local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 Ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal plaça major 937 143 655 · Cap (ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · ambulància 061 Funerària Castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · Jutjat de pau 93 714 77 13 · oSB  937 145 389 · aCC 937 146 739 · Recollida de mobles 900 150 140 · taxis Castellar 937 143 775

*Parlem de la transsexualitat

Mil colors!

Acte de sensibilització:

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

participants:
• David Tello, President de
 Chrysallis AFMT a Catalunya
• Carlos Castón, President de
 LGTB Terrassa
• Àlex Bixquert, Vicepresidenti
 de LGTB Terrassa
• Kay Moyano, membre de la   
 junta LGTB Terrassa i coordinador  
 de l’espai Trans Terrassa

+ informació: www.castellarvalles.cat 

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

KAO

CHERY

LOLA

raça: x ·  Pèl: mig ·  Sexe: mascle
En adopció des de desembre de 2016

raça: europea ·  Pèl: curt  ·  Sexe: femella
En adopció des d’agost de 2016

raça: x ·  Pèl: semillarg  ·  Sexe: femella
En adopció des d’octubre de 2015

SÓC A CALDES AniMAL

ADOpTA’M

 Edat: 1 any

Edat: desconeguda

Edat: desconeguda

“La postveritat és el neofeixisme”
Timothy Snyder

FARMÀCiES DE GUÀRDiA 
 
 
DivENDrES 23 pERMAnYER
DiSSaBtE 24 CATALUnYA
DiumENGE 25 CATALUnYA
DilluNS 26 EUROpA
DimartS 27 ViCEnTE
DimEcrES 28 YAnGÜELA
DiJouS 29 CASAnOVAS
DivENDrES 30 ROS
DiSSaBtE 1 pERMAnYER
DiumENGE 2 pERMAnYER

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. St. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Germà
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · av. St. esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEFUnCiOnS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de terrassa, 377

@arnaucabeza @jordimateo70 @josepmasaguer
nesprer papallona escola emili Carles-tolrà

MEMòRiES DE L’ARXiU D’HiSTòRiA 

inSTAGRAM · @lactual 

Una bona vista parcial de la plaça Major, ajardinada amb els parterres fets amb sardinells de pe-
dres configurant el cercle central que ha esdevingut tradicional element històric, respectat en 
canvis i millores posteriors. La primavera i uns bons bancs conviden a aprofitar les ombres. Des-
taquem l’aspecte net i endreçat, feina ben feta pel seu responsable, el treballador municipal Jau-
mePuigdomènech, el “Gregori”.  || FonS: aRXIU d’HIStòRIa de CaSteLLaR  || aRXIUHIStoRIaCaSteLLaR@

gmaIL.Com ||  FaCeBooK.Com/aRXIUHIStoRIa 

plaça Major, vers 1950

Maria Guàrdia Clapés
92 anys · 17/06/2017
 Joan Maria Garsot Sans
81 anys · 20/06/2017

Ramon Dalmau Clariana
92 anys · 20/06/2017

Carmen Sánchez Gutiérrez       
86 anys · 19/06/2017

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

Dilluns 26 de juny · Bilioteca municipal antoni tort · 21 h
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la contra

José Luis Tordesillas

Des de ben petit 
tenia la vocació de 
ser metge de poble

Metge de capçalera al CAP de Torre-romeu de Sabadell R
.g

ó
m

e
z

 
Metge per vocació i cantaire per afició,  en José Luis  (62 
anys), aragonès de naixement i castellarenc d’adopció, 
posa el cor en tot allò que fa. El 2009  i a proposta dels 
seus pacients, va rebre la Medalla d’Honor de Sabadell.  

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Compromís 
Un defecte que no pots dominar?
La mandra
Una persona que admires?
el meu pare
Quin plat t’agrada més?
L’arròs de tots els tipus
Un descobriment científic?
La penicil·lina i les vacunes
Un animal?
el gos. Bé, el meu gos: en taxi
Un grup de música?
Queen
Una pel·lícula?
‘La vida de Brian’, dels monty python
Un llibre?
‘ética para amador’, de Fernando Savater
Una ciutat?
Barcelona
Un lloc per viure?
Castellar del Vallès 

”

“

· Quan vas saber que volies dedi-
car-te a la professió de metge?
Des de ben petit tenia la vocació de ser 
metge de poble, com els metges que 
vaig conèixer al poble on vivia de petit 
amb la meva família, a Urriés. Quan 
estudiava a Saragossa passava per da-
vant de la facultat de Medicina que es 
troba al centre de la ciutat i m’imagina-
va estudiant a les aules on va impartir 
classe Ramón y Cajal. Després d’aca-
bar els estudis de medicina a Saragos-
sa, vaig fer l’especialitat a Vitòria. Vam 
ser la primera promoció de medicina 
familiar i comunitària.

· De quina forma  vas acabar exer-
cint a Catalunya?
La meva dona, que és professora, va 
aprovar les oposicions i va demanar 
el trasllat a Catalunya i la vaig acom-
panyar. Treballo al consultori de Po-

blenou del CAP de Torre-romeu de 
Sabadell des del 15 de novembre del 
1987. Em jubilaré a l’octubre, 15 dies 
abans d’arribar als 30 anys de ser-hi.

· Què és el que més t’agrada de la 
teva professió?
Durant uns anys, vaig ser director del 
CAP però hi vaig renunciar perquè el 
que veritablement m’agrada és passar 
consulta. Em vaig fer metge per poder 
ajudar la gent a solucionar els seus pro-
blemes de salut. Em molesta moltíssim 
quan ve algú a la consulta i  no trobo 
una sortida per ajudar-lo, per fer que 
no pateixi. Em genera intranquil·litat 
perquè és la meva responsabilitat.

· En un consultori petit com el de 
poblenou, el contacte amb el pa-
cient deu ser encara més directe. 
I tant! És un nucli molt petit i els 1.400 
pacients són meus. Els conec a tots, 
sóc com el metge del poble però sense 
un sentiment de jerarquia perquè soc 

un més. Soc el metge de tota la famí-
lia: dels avis, dels pares, dels fills... De 
fet, estic començant a visitar els fills 
de nois i noies als quals vaig fer la re-
visió escolar. Aquesta sensació de per-
tinença és molt agradable.

· M’imagino que d’alguna mane-
ra també us toca de vegades fer 
una mica de psicòlegs...
Sí, és una altra de les nostres tasques.  
De fet, rebem formació específica en 
aquest àmbit. No només ens preocu-
pem per la salut física dels nostres pa-
cients. Els escoltem, els preguntem 
com estan, els fem un seguiment. La 
salut mental és molt important. Un 
bon estat d’ànim i d’autoestima són 
fonamentals per fer front d’una mane-
ra millor a qualsevol malaltia.  A hores 
d’ara, encara cal treballar contra l’es-
tigma que envolta la salut mental. Si 
per la diabetis ens hem de medicar,  no 
ens ha d’avergonyir si hem de prendre 
una píndola per la depressió.

 · A nivell assistencial com us han 
afectat les retallades? 
Sobretot en les llistes d’espera a l’ho-
ra de demanar una prova o una opera-
ció que no és urgent, perquè són més 
llargues, hi ha més temps d’espera. En 
l’àmbit del consultori, el nostre CAP 
sempre ha complert amb els objec-
tius. El director que teníem va fer una 
gran feina. Va saber gestionar l’equip 
i escoltar els professionals del centre. 

· Alguna vegada has hagut de so-
córrer algú després d’un “hi ha 
algun metge a la sala”? 
D’anècdotes n’hi ha moltes. Recordo 
especialment un partit de futbol entre 
l’equip d’Ainsa i el Boltaña, que és el 
meu poble de referència, de la meva 
adolescència. Un dels jugadors de 
l’equip rival va rebre un cop i va quedar 
inconscient. El vaig atendre a peu de 
camp. També a Boltaña, la meva filla 
em va trucar perquè un home es tro-
bava malament al carrer Major. L’ho-

me havia patit una aturada cardíaca. 
Amb un altre metge i una infermera 
que també estaven allà, ens vam orga-
nitzar tots tres per ventilar-lo i fer-li el 
massatge cardíac. Mentre el remun-
tàvem, vam trucar al centre de salut 
perquè ens portessin un desfibril·lador. 
El vam mantenir amb vida els 20 mi-
nuts que va trigar en arribar l’apa-
rell. Vam desfibril·lar el pacient allà i 
va sortir endavant.

· A més de metge ets cantaire a la 
coral Xiribec i l’Orfeó de Sabadell. 
Què representen per a tu? 
Costa d’explicar. Sento una gran sa-
tisfacció i autoestima quan un con-
cert surt bé.  M’agrada cantar. Tant a 
la coral Xiribec com a l’Orfeó de Saba-
dell hi he trobat grans amics. Formar 
part de la coral Xiribec m’ha permès 
conèixer més profundament Caste-
llar, relacionar-me d’una altra mane-
ra amb la vila. Quan treballes fora és 
difícil conèixer gent de la vila. 

 Rocío Gómez


