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Setmanari d’informació local

En la imatge, mig centenar de persones es va concentrar dimarts passat per empaperar Castellar amb 700 cartells del referèndum.  Dimecres, es van concentrar unes 200 davant del Palau Tolrà. || r. GÓMEZ

El ‘Sí’ es 
mobilitza 

200 persones celebren la 
16a Trobada de la Tardor 

CULTURA | P18

1-O | P02, 03 I 04

 L’església del Puig de la Creu va acollir 
actuacions de Gegants i de la Coral 
Xiribec, així com activitats de l’esplai 

L’acció de la Guàrdia Civil 
contra l’1-O rep la condemna 
de la gran majoria de 
forces polítiques locals
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el tema de la setmana 1 d’octubre

 Redacció

Concentració als Jardins del Palau Tolrà, dimecres al vespre. || cEdida

es concentren 
espontàniament 

als Jardins de 
Palau Tolrà

PERSONES

200

La macrooperació policial oberta des de 
dimecres al matí per impedir el referèn-
dum de l’1 d’octubre ha generat una cas-
cada de reaccions polítiques i mobilitza-
cions a Barcelona, sobretot, però també 
a molts d’altres punts del país. A Caste-
llar del Vallès, seguint la iniciativa que es 
va dur a terme davant dels ajuntaments 
de bona part de les grans ciutats cata-
lanes, prop de 200 persones es van con-
centrar espontàniament als Jardins del 
Palau Tolrà. 

Durant la concentració, Jordi Fusté, 
responsable de la CAL i membre de 
l’ANC, va llegir un comunicat en què 
l’Assemblea convoca tots els ciutadans 
el proper diumenge a les 11 del matí da-
vant dels ajuntaments de tot el país “per 
defensar la democràcia”.  El comuni-
cat llegit demana que es mantingui  “el 
comportament cívic, pacífic, no vio-
lent. Ha arribat el moment de la resis-
tència pacífica. No ens faran callar, ni 
un jutge, ni un fiscal, ni unes quantes 
dotacions de la Guàrdia Civil”.

D’altra banda, diverses formacions 
polítiques van fer crides a la mobilització 
per rebutjar els més de 40 registres en 
seus de la Generalitat i la detenció de 16 
persones –la majoria d’ells, alts càrrecs 
del govern català-. L’ACTUAL recull la 
valoració de totes les forces polítiques 
castellarenques.

aleix canalís (som de castellar-psc)
“Des de l’Ajuntament hem fet una decla-
ració institucional en la qual condemnem 
aquestes detencions i l’accés que ha fet 
la Guàrdia Civil a certes dependències 
de la Generalitat que també ha compor-

El xoc de trens arriba abans de l’1-O
Som de Castellar-PSC, 
ERC, Decidim, PDeCAT 
i Castellar en Comú 
condemnen la macro-
operació contra l’1-O

POLÍTICA | REFERÈNDUM

tat la detenció d’alts càrrecs del departa-
ment d’Economia i Finances. Entenem 
que aquest no és el camí. Estem davant 
un conflicte polític i les solucions han 
de ser polítiques, no judicials. Condem-
nem aquesta intromissió a l’autogovern 
de Catalunya”.

“L’actuació de la Guàrdia Civil és un 
error, que no aporta res al conflicte polí-
tic que està vivint el país, ans al contrari, 
que agreuja la situació, que tensa la corda 
d’una manera innecessària i que, en lloc 
de posar les bases per solucionar aquest 
conflicte polític, l’actuació de la Fiscalia i 
la Guàrdia Civil no fa més que trencar-lo”.

rafa homet (erc)
“Ens trobem davant de l’atac més greu a 
les institucions de la democràcia que re-
cordem des del franquisme i que ens re-
corden que del franquisme l’única cosa 
que ha mort és Franco. Convoquem a tots 
els nostres militants i simpatitzants, i a 
tots aquells que estan a favor de la demo-
cràcia als actes, a les concentracions que 
s’han previst a Barcelona. Insistim en què 

a favor de la democràcia, de la llibertat 
de les persones, de la llibertat de pensa-
ment i del dret a decidir. 
És un moment complicat perquè s’han 
traspassat moltes línies vermelles, s’han 
trencat molts ponts. Som una societat 
pacífica i responsable, però no ens dei-
xarem robar la llibertat”.

josep rosales (ciutadans)
“El que està fent avui la Guàrdia Civil és 
acomplir un mandat judicial que està dins 
de la llei. El que està fent el govern ca-
talà aquestes darreres setmanes és una 
prolongació d’un incompliment, està fent 
trontollar un estat de dret”. 

Sobre el referèndum: “L’1 d’octubre 
és possible que es treguin algunes urnes, 
però es farà sense acomplir la llei, ja veu-
rem què passa després”.

antonio carpio (pp)
“El que està passant és una resposta al 
desafiament del Govern català i l’actu-
ació és una persecució als delictes que 
s’està cometent. I això no ve per ordre 
del PP, com s’està dient, sinó de la Fis-
calia. És una defensa de la democràcia, 
de l’Estat de dret i de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya”. 
“Des del PP local lamentem l’actuació 
i la postura de l’ajuntament de Caste-
llar. L’alcalde ha d’estar al costat de la 
legalitat i està deixant fer tot tipus d’ac-
tes il·legals, prohibits pel TC i l’ajunta-
ment està ajudant a fer-los. La darrera 
actuació, la de l’empaperament, espe-
rem que sigui sancionada amb l’orde-
nança de civisme”. 

castellar en comú

Castellar en Comú ha fet públic un co-
municat assenyalant que “ens trobem 
davant la suspensió de facto de l’autono-
mia de Catalunya, amb l’aplicació enco-
berta de l’article 155 de la Constitució”. 
Els comuns consideren que “el màxim 
responsable d’aquests fets és el Govern 
Rajoy, que ha decidit llançar una ofen-
siva autoritària contra les llibertats i 
els drets civils de tots i totes”. Per tant, 
considera que és el moment de “mobi-
litzar-nos com mai”. 

només segueixin les convocatòries que 
es facin als comptes oficials d’Omnium, 
l’ANC, els partits polítics i el Govern de 
la Generalitat”.
Sobre el referèndum: “L’1 d’octubre ens 
veiem davant de les urnes, no hi ha cap 
altra opció ni cap altra voluntat”.

bet tena (decidim)
“Condemnem aquestes accions de l’Es-
tat Espanyol, repressiu i ranci, i cridem a 
la mobilització ciutadana perquè tothom 
surti al carrer. Que tothom es personi als 
ajuntaments, conselleries o la Generali-
tat a defensar les institucions catalanes, 
per la sobirania de Catalunya”. 

Sobre el referèndum: “A hores d’ara, 
el que sabem segur és que si la gent no 
surt al carrer no es votarà, per tant, s’ha 
de seguir perquè l’1 d’octubre es pugui 
anar a votar de la manera que sigui. 

bea garcia (pdecat)
“La nostra postura és d’indignació ab-
soluta, és una vergonya això que està 
passant. Evidentment nosaltres estem 

Façana del Palau Tolrà. || arxiu
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“Suport ferm a 
les institucions 
catalanes i a la 
democràcia”

Davant la situació que viu Catalunya 
aquests dies i els fets que dimecres al 
matí van desembocar en l’escorcoll 
d’edificis del Govern de la Generalitat 
i en les detencions practicades a di-
versos càrrecs públics, l’Ajuntament 
de Castellar del Vallès vol manifestar 
el seu “suport ferm a les instituci-
ons catalanes i a la democràcia”. 

Així ho ha explicitat el consistori a 
través d’una declaració institucio-
nal que vol reafirmar el compromís 
de l’Ajuntament “amb el dret a de-
cidir i el diàleg entre les institu-
cions com a única via per assolir 
acords i solucions polítiques, dei-
xant de banda la violència i la re-
pressió policial i la intervenció de 
les institucions catalanes”.

Finalment, la declaració afir-
ma que “les actuacions policials i 
de la Fiscalia a diferents seus de la 
Generalitat, empreses i domicilis 
particulars de càrrecs del Govern 
Català i altres ens públics impe-
deixen la resolució d’aquest con-
flicte polític”.

Aquest posicionament insti-
tucional del consistori coincideix 
amb el que ha fet públic l’equip de 

govern del Consell Comarcal for-
mat per les forces polítiques de 
PSC, ERC i PDeCAT.

posicionament públic de cal gorina

D’altra banda, l’entitat de Cal Gori-
na -que entre d’altres col·lectius acull 
Decidim Castellar- també ha volgut 
fer públic un posicionament sobre els 
fets d’aquest dimecres: “Davant els 
constants atacs a la democràcia i 
a la sobirania de Catalunya que es 
viuen aquestes darreres setmanes 
al nostre país per part de l’estat es-
panyol des de Cal Gorina fem una 
crida a defensar les institucions 
catalanes i a la mobilització ciuta-
dana en un moment clau pel nostre 
país, en el que està en joc és, ni més 
ni menys, que els drets i les lliber-
tats de tots i de totes”.  || rEdacciÓ
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Una cinquantena 
de persones va 
participar en la 
convocatòria per 
empaperar Castellar

Més de 700 cartells pel 
referèndum de l’1-O 

Al punt de les 18.30 hores de la tarda 
de dimarts passat, un degoteig de 
persones va començar a arribar 
a la plaça Major, el punt de troba-
da de la convocatòria popular per 
empaperar Castellar amb cartells 
en defensa del referèndum sobira-
nista de l’1-O.

Així, una cinquantena de vila-
tans de totes les edats es va sumar 
a aquesta iniciativa que també s’ha 
dut a terme a diversos municipis ca-
talans sota el paraigües del portal 
empaperem.cat.

Quant al recorregut de “l’em-
paperada”, va començar per la plaça 
Major per continuar després pels 
carrers que conformen l’illa del cen-
tre. Tanmateix, un grup de partici-
pants es va desplaçar fins a altres 
punts de la vila com la plaça Europa, 
i fins i tot Sant Feliu del Racó,  per 
omplir-ne les parets i fanals. L’ac-
te reivindicatiu i de suport al pro-
cés sobinarista es va desenvolupar 
sense cap incident.

D’altra banda, entre els missat-
ges que es podien llegir als cartells, 
predominaven “Votem per ser lliu-

Penjada de cartells a favor del referèndum de l’1 d’octubre a la plaça Major, la tarda de dimarts passat. || r. G.

POLÍTICA | REFERÈNDUM

res”, “Votar és decidir”, “Hola nou 
país”, “Si tu no hi vas, ells guanyen”, 
“Sí a la República Catalana, No a la 
Monarquia Espanyola” , “Sí al Par-
lament de Catalunya, No al Tribu-
nal Constitucional” o “Sí al presi-
dent Puigdemont, No a l’expresident 
Jordi Pujol”.

Segons ha pogut saber L’Actu-
al, es van penjar els 700 cartells que 
s’havien preparat per a l’ocasió. Tot 
i que la convocatòria per empape-
rar el municipi va tenir lloc la tarda 
de dimarts passat, alguns dels par-
ticipants han confirmat que conti-
nuaran penjant pancartes i cartells 
a favor del referèndum de l’1-O du-
rant les properes jornades ja que 
han constatat  que un cert nombre 
de cartells pel ‘sí’ han estat estri-
pats o despenjats.  

L’alcalde respon a la Fiscalia 
que la policia local “no pot 
fer tasques judicials”

Dependències de la Policia Local. || arxiu

POLICIA LOCAL | CAMPANyA 1-0

 Redacció

La Fiscalia ha demanat que les policies 
locals facin funcions judicials contra l’1-O

L’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, ha enviat a la Fiscalia 
Provincial de Barcelona una carta que demana que es deixi sense efec-
te la instrucció adreçada la setmana passada a les policies locals de tots 
els municipis catalans perquè facin funcions de policia judicial. Gimé-
nez remarca que “no correspon a les policies locals exercir aquesta 
tasca”, d’acord amb el que estableix un acord del 15 de juliol de 2015 de 
la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial. 

Segons aquest text, els cossos que han d’exercir com a policia judi-
cial són estrictament “les unitats orgàniques previstes a la Llei Or-
gànica de Forces i Cossos de Seguretat, integrades pel Cos Nacional 
de Policia, la Guàrdia Civil i les Policies Autonòmiques”. El mateix 
acord especifica que “tan sols les policies locals de grans municipis 
que hagin firmat conveni de col·laboració amb el Ministeri de l’In-
terior i la Federación Española de Municipios y Províncias podran 
actuar com a policia Judicial en un seguit d’infraccions penals que 
s’especifiquen en el conveni i que es refereixen a les antigues faltes 
i delictes menys greus”.

“Per tant, no s’entén que es doni ara aquesta instrucció”, afirma 
Giménez, que afegeix que “les prioritats de la Policia Local són unes 
altres, com ara garantir la seguretat i la convivència de la població”.

L’escrit enviat a la Fiscalia sol·licita expressament que es resol-
guin les contradiccions entre la instrucció enviada i l’acord estatal 
pres l’any 2015.   
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L’acte unitari de l’ANC, ERC i el 
PDeCAT per fer campanya pel Sí 
al referèndum de l’1 d’octubre va 
atraure més de mig miler de per-
sones, durant la tarda de dissab-
te a l’Espai Tolrà. Els parlaments 
del senador del Partit Demòcrata, 
Josep Lluís Cleries, el diputat repu-
blicà, Marc Sanglas, el vocal de la 
junta nacional d’Òmniun Cultural, 
Ismael Peña, i la membre del secre-
tariat de l’ANC, Àngels Folch, que 
van venir precedits d’una jornada 
de jocs infantils i d’una classe de 
zumba, van reivindicar la legitimi-
tat de Catalunya per poder decidir 
el seu futur a través de les urnes. 
A més, van insistir, sobretot, a de-
nunciar els impediments judicials 
que està imposant el govern espa-
nyol i van cridar a participar mas-
sivament en el referèndum, conven-
çuts que es durà a terme.

L’organització va arrencar l’ac-
te amb una lectura de la Declaració 
dels Drets Humans sobre el dret a 
l’autodeterminació dels pobles, re-
conegut per l’ONU el 1950. Tot se-
guit, es va procedir a presentar els 
quatre parlamentaris.

El primer a prendre la paraula 
va ser Ismael Peña, que va recordar 
els seus inicis a Òmnium Cultural, 
marcats per Muriel Casals. El par-
lamentari va recalcar la diversitat 
de l’entitat, que agrupa maneres 

Crida a participar massivament l’1-O
L‘acte unitari organitzat per l’ANC, ERC i el PDeCAT dissabte passat va comptar amb 
el senador Josep Lluís Cleries (PDeCAT)

de pensar diferents, i la trajectòria 
que ha seguit en els darrers anys.

Àngels Folch va continuar el 
parlament. La membre del secre-
tariat de l’ANC va assegurar que 
“l’Estat vol impedir que es faci 
visible la majoria independen-
tista”. En la mateixa línia, va re-
marcar que s’ha intentat de totes 
les formes pactar un referèndum, 
“però ha estat impossible”. Per 
últim, va desgranar un reguitzell 
d’arguments per voler una Repú-
blica catalana i va afegir que, “si 
a la pinya del Sí hi ha un vot més 
que a la del No, haurem guanyat”.

El diputat d’ERC al Parlament 
de Catalunya, Marc Sanglas, va 
iniciar un discurs punyent: “N’es-
tem farts que ens tractin com 
una colònia. Som ciutadans, no 
súbdits!”. En referència a les tra-
ves que l’Estat espanyol ha posat 
a la celebració d’esdeveniments a 
favor del referèndum, i tenint en 
compte que aquesta setmana un 
jutge va prohibir un acte relacio-
nat amb el dret a decidir a Madrid, 
Sanglas va ironitzar: “Estem om-
plint les places i els carrers i, si 
això és il·legal, benvinguda sigui 
la il·legalitat!”. Els assistents van 
iniciar un càntic a l’uníson: “Vo-ta-
rem!, Vo-ta-rem!”.

Els parlaments van finalitzar 
amb el torn de Josep Lluís Cleries, 
senador del PDeCAT, que va apel·lar 
al dret sobirà dels catalans: “Serem 
el que nosaltres vulguem ser”. 

 Guillem Plans

El diputat d’ERC Marc Sanglas s’adreça als assistents acompanyat 

d’Àngels Folch (ANC) i Josep Lluís Cleries (PDeCAT). || G. PLaNS

També va exposar l’enfrontament 
dialèctic que va mantenir al Senat 
amb Mariano Rajoy, en què va retreu-
re-li que el govern espanyol s’empari 
en la llei i la democràcia, tot i tenir 
reprovats a dos ministres i al Fiscal 
que pretén citar a declarar els alcal-
des que donen suport a l’1-O. El se-
nador també va lamentar metafòri-
cament les condicions econòmiques 
de Catalunya: “Cada dia un AVE 
marxa a Madrid amb 43.000.000 
d’euros. I torna buit, per venir-ne 
a buscar una altra vegada”. Final-

ACTE uNITARI | CAMPANyA

Cap de setmana 
reivindicatiu 
a Castellar

Aquest cap de setmana la secció 
local de l’Assemblea ha programat 
dos actes a Castellar del Vallès. Així, 
demà a partir de les 12 hores tindrà 
lloc a la plaça Calissó l’activitat “Ver-
mut i poemes”. Els actors castella-
rencs Joan Romeu i Dolors Ruiz ofe-
riran una lectura de textos poètics. 

D’altra banda, l’endemà diu-
menge, en aquesta ocasió davant de 
l’Ajuntament, als Jardins del Palau 
Tolrà, tindrà lloc una concentració a 
les 11 hores. Es tracta d’una concen-
tració que respon a la convocatòria a 
nivell nacional que va fer l’ANC arran 
de la macrooperació de la Guàrdia 
Civil que va tenir lloc dimecres pas-
sat per tal de frenar la celebració del 
referèndum sobiranista. L’operatiu, 
fet a instàncies del jutjat número 13 
de Barcelona, es va traduir en una 
quinzena de detencions d’alts càr-
recs i funcionaris de la Generalitat, 
i escorcolls a diverses conselleries, 
empreses i domicilis particulars.

En aquest sentit, després de la 
multitudinària mobilització espon-
tània que va tenir lloc dimecres pas-
sat a Barcelona, durant tota la jor-
nada, una protesta ciutadana que 
es va estendre arreu del territori 
amb concentracions i casserolades, 
l’ANC ha convocat la ciutadania el 
proper diumenge davant de tots els 
ajuntaments. 

Cal destacar que l’entitat sobi-
ranista demana que totes la mobilit-
zacions es desenvolupin “de manera 
pacífica i cívica” per tal de “reivin-
dicar la democràcia i els drets ci-
vils i defensar les institucions ca-
talanes”.  || rEdacciÓ

ANC | MOBILITZACIONS

ment va donar suport a Carme 
Forcadell, al President de la Ge-
neralitat i a les Institucions cata-
lanes, “atacades judicialment”. 
El públic, en resposta, va clamar 
crits d’independència.

Després de les intervenci-
ons, la cobla contemporània va 
interpretar el cant dels segadors, 
l’organització va encendre un SÍ 
de grans dimensions fet d’espel-
mes i van començar els concerts 
que es van allargar fins després 
de la mitjanit.  
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“Fa un any que em vaig apuntar a 
l’autoescola. Tinc el teòric aprovat 
des de fa mesos i la meva intenció 
era tenir el carnet abans de l’estiu 
i encara no tinc ni data d’examen”. 
És el testimoni de Gerard Núñez però 
ben bé podia ser la història de molts 
dels alumnes que estan avui dia pre-
parant-se per aconseguir el B1.

El problema: la vaga d’examina-
dors que es va iniciar al juny i que es 
manté aquest setembre. L’Associació 
d’Examinadors de Trànsit (Asextra) 
manté la vaga tots els dilluns, dimarts 
i dimecres de setembre i segons va 
comunicar el 19 de setembre, es farà 
extensible, també a l’octubre. Tràn-
sit estima que des que es van iniciar 
les jornades de protesta, s’han sus-
pès prop de 100.000 exàmens. Una 
situació que no només afecta els ciu-
tadans, sinó també a una activitat 
econòmica com són les autoescoles. 
“Portem pràcticament 4 mesos 
sense facturar d’una manera nor-
mal. Els alumnes que tenen apro-
vat l’examen teòric no continuen 
fent practiques perquè no saben 

quan pujaran, llavors tenim els cot-
xes aturats. Hem passat de treba-
llar 10 hores al dia cada professor 
a fer-ne 3 o 4”, explica Ádamo Mem-
brives, director de l’autoescola Clavé. 

Pep España, administratiu de 
l’autoescola Colell i Castellar, va més 
enllà. Assegura que si la situació con-
tinua així i la vaga s’allarga molt, mol-
tes autoescoles hauran de tancar. 
“Si seguim així, les autoescoles 
hauran de tancar, i si tanquen les 
autoescoles, ningú es podrà treu-
re el carnet. La situació és així de 
greu. Abans de l’agost, ja havien 
tancat 100 autoescoles a Catalu-
nya. Es preveu que, si seguim així, 
tanquin 200 abans d’acabar l’any”. 

El termini habitual des que 
s’aprova la teòrica fins que es puja 
a examen pràctic és d’un mes si es 
fan pràctiques amb regularitat. Ara, 
però hi ha entre 4-5 mesos d’espe-
ra. “La teòrica la vaig fer al maig. 
No he pogut fer l’examen abans 
de l’estiu i m’ha afectat perquè he 
començat ja els estudis universi-
taris i encara no em puc desplaçar 
amb autonomia. No vaig voler co-
mençar les pràctiques perquè era 
obvi que ja no entraria en les po-

L’odissea de 
treure’s el carnet 
de conduir
La vaga d’examinadors afecta els alumnes 
que s’han d’esperar mesos per pujar a examen 
i a les autoescoles, que facturen molt menys

  Cristina Domene

La classe de teòrica de les 16 h de l’autoescola Colell és 

una  de les que té més assistència . || c. doMENE

L’Armand fa una de les seves classes pràctiques amb A. Membrives, professor . || c. doMENE

ques convocatòries d’examen. Ara 
en porto tres”, explica l’alumne Ar-
mand Prat. Per als futurs conductors 
és una incògnita el dia de l’examen. 
Fins i tot, moltes vegades estan con-
vocats i fins el mateix dia a les 8 del 
matí no els informen si podran fer o 
no la prova. “Tenim més d’una vin-
tena d’alumnes esperant per pujar, 
però els expliquem molt bé la situ-
ació que tenim. La gent sap el que 
hi ha, s’esperen i per tant no fan 
pràctiques i l’autoescola és la que 
perd. Però preferim això que en-
ganyar un alumne i que no torni, 
ja que alguns venen d’altres auto-
escoles perquè els han enganyat 
dient que s’examinarien i no s’han 
examinat”, explica España.

En teoria, el proper 28 de se-
tembre hi ha nova convocatòria 
d’examen, si no la data es mourà 
fins a mitjans d’octubre. 

autoescoles
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SOLIDARITAT | CAMPANyA

La sisena edició de “Solidaris amb Cas-
tellar” tindrà lloc del 29 de setembre al 
6 d’octubre. Aquesta campanya té per 
objectiu recollir aliments i productes 
d’higiene que es repartiran entre famí-
lies de la vila amb dificultats socioeco-
nòmiques derivades des dels Serveis 
Socials municipals. Enguany, la inici-
ativa és liderada per les entitats soci-
als Càritas Castellar i Creu Roja amb 
la col·laboració de l’Ajuntament i di-
verses entitats ciutadanes.

Com en edicions anteriors, men-
tre duri la campanya la ciutadania 
podrà portar els productes requerits 
a les caixes que trobarà ubicades als 
següents punts: El Mirador, Bibliote-
ca Municipal Antoni Tort, Ludoteca 

Nova edició de 
‘Solidaris amb 
Castellar’

Cotxes mal aparcats, guals mal se-
nyalitzats, papereres rovellades, 
passos de vianants que necessi-
ten un repàs, conductors que no 
porten el cinturó posat... Aquests 
són alguns dels casos que dimarts 
al matí van trobar els alumnes de 
4rt de l’escola Mestre Pla en un tre-
ball de camp pels voltants del cen-
tre.  Era el primer dels tallers de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible 
i Segura que s’organitzen a Caste-
llar fins aquest divendres amb sis 
escoles més. En aquesta volta pels 
voltants de l’escola els acompanya-

Reflexionant a l’escola
sobre la mobilitat

Els agents de la Policia Local atenent alumnes de 4rt B de l’escola Mestre Pla. || J. riuS

una de les pràctiques del taller de mobilitat és col·locar avisos a conductors que han estacionant malament. || J. riuS

Set col·legis de Castellar aprenen  qüestions bàsiques i a 
conscienciar-se sobre aspectes de seguretat, mobilitat i salut 

  Jordi Rius

SETMANA SOSTENIBILITAT | TALLERS A LES ESCOLES

Castellar es suma a 
la Taula  de Fiscalitat 
Industrial Local 

Creus a la Taula de Fiscalitat. || cEdida

Divendres passat, es va constituir a Sant Cugat la Taula de Fiscalitat Industrial 
Local, configurada per regidors d’economia i finances i de promoció econòmi-
ca dels ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Occiden-
tal. L’organisme també és obert als agents socials i econòmics que formen part 
del Pacte per la Reindustrialització de la comarca. “Castellar, juntament amb 
Sant Cugat, ha liderat la Taula de Fiscalitat que ha impulsat l’homogene-
ïtzació d’alguns incentius fiscals que tenim als municipis del Vallès Occi-
dental. Hem de tendir a tenir els mateixos incentius fiscals, exempcions i 
bonificacions per a les indústries”, explica Joan Creus, 1r tinent d’alcalde i re-
gidor de Finances i Coordinació.

Així, a la primer trobada de l’ens, s’ha presentat el document Recomana-
cions i millores en l’elaboració de les ordenances i la fiscalitat local amb afectació a 
l’activitat industrial. Anualitat 2018. De fet, el regidor Joan Creus ha estat l’en-
carregat de presentar el document a la sessió. “Hi ha mesures en diferents 
línies, posant especial èmfasi en les bonificacions i exempcions vincula-
des a les indústries que apostin per energies renovables, per la mobili-
tat amb vehicles elèctrics, que apostin per la contractació de persones, 
aportant més incentius si són persones en risc d’exclusió”, afegeix Creus.

D’altra banda, amb l’economia sostenible i la creació d’ocupació en el 
punt de mira, el regidor apunta que “l’ocupació de qualitat ve donada per 
un teixit industrial potent”. En paraules del regidor, per crear i garantir llocs 
de treball “dignes i estables, cal apostar i enfortir el teixit industrial, que 
sempre ha caracteritzat la nostra comarca”.

En aquest sentit, el marc territorial comú que es defineix al document, 
“proposa impulsar l’extensió de forma gradual d’uns mínims comuns 
en les bonificacions d’alguns impostos i taxes existents”, exposa Creus, 
que detalla que diversos municipis, com Castellar, compleixen bona part de 
les recomanacions i les bones pràctiques fiscals proposades.  || rocÍo GÓMEZ

FINANCES | COMARCA

ven els agents Juan Francisco Mar-
tín i Sonia Romero i la tècnica de 
Medi Ambient Laia Planas.

Els alumnes, dividits en dos 
grups, sortien de classe amb un 
mapa de la zona i un avís per a ca-
dascú que havien de col·locar en 
un vehicle si observaven  si estava 
mal estacionat. “Heu d’estar tran-
quils, teniu temps fins divendres 
per posar l’avís”,  advertia Planas. 
Després del treball de camp, es dis-
cutien a classe diferents concep-
tes. Per exemple, l’agent Sonia Ro-
mero recordava tres requisits per 
tenir un gual en bon estat: “Placa, 
la vorera rebaixada i que estigui 
pintat de groc”. Davant d’un gual 

perfectament senyalitzat no pot 
aparcar ningú, “ni tan sols el 
propietari”, sentenciava Mar-
tín. Després de recordar que 
quan pugem al cotxe, sempre 
ens hem de cordar el cinturó 
de seguretat, una nena sorpre-
nia als agents amb aquesta pre-
gunta: “Per què quan els meus 
pares no es corden el cinturó 
de seguretat els hi sona un 
avís i quan nosaltres no ens 
el cordem, no?”.  Els agents li 
van contestar que era un tema 
del propi fabricant. També es 
van donar consells sobre com 
circular correctament en mo-
nopatí i patinet. 

Municipal Les 3 Moreres, Escola Mu-
nicipal de Música Torre Balada, Es-
cola Municipal d’Adults, Palau Tolrà, 
PIPAD,  el casal de gent gran de la plaça 
Major i el Casal Catalunya, Ràdio Cas-
tellar – L’Actual i Espai Tolrà.

Els supermercats castellarencs 
també s’implicaran activament amb 
aquesta causa, de manera que el pri-
mer cap de setmana de la campa-
nya (29 i 30 setembre) es convertiran 
també en punts de recollida. Altres en-
titats que s’hi vulguin unir poden fer-ho 
enviant un correu electrònic a l’adre-
ça participacio@castellarvalles.cat.

 En aquesta ocasió, l’organitza-
ció sol·licita els següents productes: 
llegums cuits, sucre, farina, vinagre, 
sal i gel de bany. Totes aquelles per-
sones que vulguin formar part o que 
vulguin ser voluntaris de la nova edició 
de la campanya “Solidaris amb Caste-
llar”, poden adreçar-se a Càrites (tel. 
tel. 618 613 530, a/e caritascastellar@
gmail.com) o a Creu Roja Castellar (tel. 
93 320 13 05, a/e castellarvalles@creu-
roja.org).   || rEdacciÓ
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Sanció de 50.000 € al BBVA per tenir pisos buits

L’Ajuntament ha cobrat recentment 
48.860,96 euros de Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA) per dis-
posar de deu pisos desocupats sense 
justificació a la vila. La suma corres-
pon a les dues sancions coercitives de 
1.000 i 3.000 euros imposades pel con-
sistori a aquesta entitat financera per 
cadascun dels habitatges buits, a més 
dels imports corresponents a recàr-
recs, interessos i costes.

Segons assenyala el regidor d’Ha-
bitatge, Joan Creus, “aquestes són les 
primeres multes imposades a entitats 
financeres amb pisos buits des de fa 
més de dos anys que es fan efectives 
per incompliment de la funció social 
que marca la llei 18/2017”. Creus ex-
plica que “l’import satisfet es desti-
narà a complementar les polítiques 
d’habitatge que ja es duen a terme”.

El regidor assenyala que, d’acord 

Acció reivindicativa 

de la PAH de 

marcatge d’habitatges 

buits al 2014. || arxiu

L’Ajuntament de la vila 
cobra les primeres multes 
de bancs per tenir 
habitatges desocupats

  Redacció

La PAH, satisfeta  
per les multes 
cobrades

VALORACIÓ DE LA PAH

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
ha mostrat la seva satisfacció després 
de saber que l’Ajuntament cobrarà les 
primeres sancions i que aquests diners 
s’hauran de destinar a habitatge i serveis 
socials.  “Això ens alegra molt, ja que des 
de la PAH Castellar fa molt de temps que 
treballem en aquest tema i pressionant  
l’Ajuntament perquè prengués mesures, 
cosa que a remolc de l’Ajuntament de 
Terrassa va acabar fent, i que ja vam 
celebrar en el seu moment”, diu la pla-
taforma. Al comunicat, la PAH recorda 
que van ser ells “qui vam començar a 
posar el tema sobre la taula elaborant 
un plànol de tot el nucli urbà i interurbà 
de tots els pisos i cases buits de bancs 
i grans tenidors i marcant-los tots”.
La plataforma castellarenca va presentar 
una moció al ple de l’Ajuntament per 
treballar conjuntament la possibilitat 
de multar els bancs que tinguessin 
pisos buits a Castellar “i aquesta 
reclamació va aparèixer fins a tres 
vegades als acords de mocions pre-
sentades per la nostra plataforma”.

amb la instrucció de servei aprovada pel 
consistori, “es pot imposar una terce-
ra sanció de 3.500 euros per cada ha-
bitatge buit, en cas que l’entitat fi-
nancera no acabi demostrant la seva 
ocupació”. Creus també ha explicat que 
l’Ajuntament té pendent de cobrament 
dues sancions més de 1.000 i 3.000 euros 
imposades el 2016 al Banc Mare Nos-
trum per disposar d’un habitatge buit.

L’Ajuntament ha obert aquest any 
14 expedients a grans tenidors per dis-
posar de pisos buits des de fa més de dos 

L’Ajuntament 
ha obert 

aquest any 14 
expedients a 

grans tenidors

EXPENDIENTS

14
anys. D’aquests, dos expedients corres-
ponen a habitatges de BBVA i Bankia, 
entitats a qui s’ha imposat una primera 
sanció coercitiva de 2.500 euros. Uns 
altres 9 expedients del total de 14 es tro-
ben en fase d’al·legacions una vegada 
incoats els procediments. Finalment, 
els tres expedients restants s’han arxi-
vat, ja que en un cas l’habitatge ha estat 
cedit pel BBVA a la Mesa d’Emergències 
i en els altres dos BBVA i Buildingcen-
tre SAU han acreditat que l’habitatge 
està ocupat o en procés d’ocupació. 
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· Il·lustració
· Stop MotionARTS PLÀSTIQUES I MANUALS

· PilatesEXPRESSIÓ CORPORAL

· Conversa en anglès (playing with English  
  nascuts 2012 i 2013)
· Conversa en anglès (primària i ESO)

IDIOMES INFANTS

· Grafologia
· Les signatures a la grafologiaHABILITATS SOCIALS

· Fotos i vídeos amb smartphones i tauletes
· Les app al teu mòbil
· Programació creativa per a infants (scratch)

NOVES TECNOLOGIES

· Conversa en anglès nivell 0
· Conversa en anglès nivells inicial, mig i avançat
· Conversa en francès nivells mig i avançat

IDIOMES ADULTS

· Iniciació a Internet
· Iniciació a la informàtica

· Ofimàtica
· “Vull ser YouTuber”INFORMÀTICA I TIC

Nova oferta de cursos 2017-2018!
Inscripcions obertes al SAC (El Mirador)

Més informació: 
www.elmiradorcastellar.cat

actualitat

L’Arxiu d’Història va inaugurar, el pas-
sat divendres de Festa Major, una ex-
posició titulada “Construint el territo-
ri. Arquitectura tradicional i paisatge 
a Catalunya” que estarà oberta fins 
al gener de 2018 i que es pot visitar a 
la planta baixa de l’Arxiu d’Història.   
L’objectiu d’aquesta exposició és “mos-
trar com les activitats agrícoles i 

L’arquitectura tradicional en 
una mostra a l’Arxiu d’Història

Àngels Blasco, Ignasi Giménez i Oriol Vicente, a l’Arxiu d’Història. || cEdida

tradicionals han modificat el terri-
tori”, explica Oriol Vicente, president 
de l’Arxiu d’Història de Castellar. Ja ha 
visitat el museu marítim de Barcelo-
na, el museu de Torroella, i “gràcies 
al Grup de Pedra Seca de Castellar 
ha arribat aquí”, diu Vicente. 

La mostra ha estat produïda pel 
Departament de Cultura de la Gene-

ralitat de Catalunya en coordinació 
amb l’Institut Ramon Muntaner i hi 
han participat l’Agrupació d’Arquitec-
tes per a la Defensa i la Intervenció en 
el Patrimoni Arquitectònic, l’Associa-
ció de Restauradors de Patrimoni Ar-
quitectònic, el Grup de Recuperació i 
Estudi de la Tradició Arquitectònica 
(GRETA) i la Coordinadora d’Entitats 
per la Pedra Seca.

A l’acte d’inauguració a Cas-
tellar hi van assistir la Directora 
General de Cultura Popular, Asso-
ciacionisme i Acció Culturals del 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat, Àngels Blasco; l’alcalde de 
Castellar, Ignasi Giménez, i el regi-
dor de Cultura, Aleix Canalís.

L’exposició “es completa amb 
una petita mostra del patrimoni 
vitivinícola de Castellar” i va lli-
gada a uns dossiers didàctics que 
s’han proposat a la guia didàctica 
i que també “hem difós personal-
ment a les escoles del municipi”, 
segons Vicente.  Qui hi estigui in-
teressat pot contactar amb l’Arxiu 
d’Història a arxiuhistoriacastellar@
gmail.com.  || M. aNtúNEZ

ARXIu D’HISTòRIA | EXPOSICIó

El fins avui portaveu local de Podem Castellar i Castellar en Comú, Car-
les Garcia, ha fet pública la seva “dimissió irrevocable” d’aquests càr-
recs. Garcia també ha afirmat que deixarà, “de manera immediata, de 
ser militant dels dos grups polítics”. Segons diu, “les diferents inde-
finicions polítiques i guerres internes de poder fan difícil la defensa 
política ideològica que em representa”. El fins ara líder dels comuns a 
Castellar assegura que “la falta de suport al treball que es duu a terme 
als diferents cercles de Podem arreu de Catalunya (molts d’ells in-
actius de manera partidista) i també amb la nul·la ajuda sol·licitada 
diverses vegades a la confluència de Catalunya en Comú” l’ha portat 
a presentar aquesta dimissió.

Tot i això, defensa “el treball incansable” que ha dut a terme la 
seva formació política durant dos anys. A més, apunta que manté “la 
voluntat i ganes de treballar per Castellar i millorar el nostre poble 
des de l’esquerra, la pluralitat i la coherència de fer sempre allò que 
és el millor per tots els veïns”. “Participaré i ajudaré a aquells que 
m’ho demanin, amb humilitat i passió per fer de Castellar el millor 
poble possible per viure”, sosté en l’esmentat comunicat.  || rEdacciÓ

Carles Garcia deixa de 
liderar Castellar en Comú

POLÍTICA | DIMISSIó

Garcia, a l’esquerra, amb membres locals i nacionals de Catalunya en Comú. || arxiu
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Imitadors d’ABBA, 
Rosario Flores i Tina 
Turner,  van actuar 
dissabte passat en 
un muntatge conjunt

Espectacle de tres estrelles

Un grup de voluntaris de Castellar 
van preparar dissabte passat, 16 
de setembre, una actuació musical 
a la plaça d’El Mirador, amb la col-
laboració de Comerç Castellar i de 
l’Ajuntament. Es tractava d’una idea 
impulsada per la castellarenca Maria 

Consol Casajuana, amb la intenció de 
fer passar una bona estona a les més 
de cent persones assistents.

Era una festa per acomiadar 
l’estiu i amb una dedicació especial 
als comerços locals. El muntatge fes-
tiu va començar a les 20.30 hores i va 
tenir prop d’una hora de durada. El 
funcionament va ser mitjançant in-
tervencions en playback amb què els 
imitadors d’ABBA, Rosario Flores i 
Tina Turner van fer gaudir al públic 
amb tres peces musicals de cadascun.

El primer grup artístic que va 
actuar va ser ABBA interpretant 
dues cançons amb la guitarra i el te-
clat. Tot seguit, Rosario Flores va ser 
qui va pujar a l’escenari d’El Mirador 
amb el seu grup de ballarines per fer 
moure el públic amb dues peces. I, a 

L’actuació de Tina Tuner acompanyada de les ballarines i els guardaespatlles . || a.ParEra

ESPECTACLE MuSICAL | FESTA FI D’ESTIU

continuació, passant primer enmig 
dels assistents per saludar-los i do-
nar-los mostres d’afecte, va ser el 
torn de la interpretació de Tina Tur-
ner juntament amb les seves balla-
rines i un saxofonista. La imitadora 
de l’artista va arribar al lloc de l’ac-
tuació acompanyada d’un seguici de 
guardaespatlles. En aquest moment, 
va tenir lloc un dels episodis diver-
tits de l’espectacle. Una fan espon-
tània perseguia Turner, fins que va 
aconseguir que la cantant li regalés 
la seva armilla texana.

Per acabar el muntatge festiu, 
novament van pujar a l’escenari d’El 
Mirador amb el mateix ordre ABBA, 
Rosario Flores i Tina Turner per fer 
cadascun l’última peça musical de 
l’espectacle.    

 Anna Parera

Després d’un any sense trobada ‘motera’ a Castellar,  l’Speed Fest torna  
a la vila. Serà el proper cap de setmana, 23 i 24 de setembre, a l’Espai 
Tolrà. L’ACCDC reprèn la marxa amb energies renovades per oferir 
48 hores en què els vehicles custom seran els protagonistes. 

Així, a l’Speed Fest es podran veure cotxes i motos customitzats, 
principalment d’estils chopper, bobber, cafe recer i hot rods, i també di-
versos vehicles clàssics. “El fet de personalitzar els vehicles va néi-
xer als Estats Units i a Europa al voltant dels anys 60.  Es tracta de 
fer que la màquina s’assembli a la personalitat de qui la porta”, ex-
plica Àlex Patrocinio, un dels organitzadors de l’esdeveniment i mem-
bre d’ACCDC.

Amb tot, cal destacar que l’Speed Fest, que visita la vila des de 
l’any 2009, no és una trobada només per als entesos en el món del motor, 
sinó que és oberta a tothom ja que un dels objectius de la mateixa és 
trencar amb els estereotips relacionats amb aquesta cultura urbana 
i popularitzar-la, segons apunten els organitzadors. De fet, Àlex Pa-
trocinio exposa que un dels reptes pendents és atorgar-li a la dona el 
paper que li correspon “perquè és un sector coix sense les dones” 
i reconeix que “el món del custom les ha tractat malament” ja que 
han estat cosificades i tractades com a objectes.

A més de l’exposició de vehicles, a l’Espai Tolrà s’hi instal·laran 
diverses paradetes del sector del motor, de constructors, materials, 
marques i equipaments, però també d’altres relacionades amb l’estè-
tica associada a l’entorn custom. Concretament, els visitants trobaran 
Barber Shops, perruqueries especialitzades en pentinats pin up i rocka-
billy com El Secret, marques de roba i complements com Greta Grita 
o Black Von Cherry i fins i tot tatuadors com el castellarenc Inkordie.

Tot plegat, amanit amb música en directe i food trucks especial-
ment seleccionades per a l’ocasió. Per l’Espai Tolrà passaran grups de 
rock’n’roll i rockabilly com The Surftones o Bigsbyboy & The Slappers.  

Enguany, però, no s’instal·larà la pista d’acceleració ni es durà a 
terme la tradicional exhibició d’skate, tot i que els organitzadors apun-
ten que la voluntat és “dedicar un espai als vehicles sense motor a 
les properes edicions”. 

El preu de l’entrada a l’Speed Fest, durant tot el cap de setmana, 
és de 5 euros. Els horaris i la programació de la trobada es poden con-
sultar a castellarspeedfest.es.   || rocÍo GÓMEZ 

Torna la febre pel 
‘custom’ a Castellar  

ESPAI  TOLRÀ | SPEEDFEST

Després d’un any, es reprèn la celebració 
de la trobada Speed Fest a l’Espai Tolrà 
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opinió 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.

La PAH Castellar vol compartir amb 
els ciutadans de la nostra vila la gran 
noticia que durant aquets dies de ben 
segur serà en boca de tothom: el nos-
tre Ajuntament ha cobrat ja les pri-

El Cercle de Col·leccionistes de Cas-
tellar del Vallès comunica als nostres 
ciutadans, que ja hem lliurat el 2º i el 
3º premi de la nostra rifa de la Festa 
Major 2017. Queden dos més per lliu-
rar, recordem als senyors premiats 
que els poden passar a recollir pel 
Museu de la Coca-Cola, els numeros 
premiats a lliurar són el 9.318 i el 9.083 
primer i quart respectivament. Grà-

He vist i llegit els comentaris que a 
Madrid han fet i fan de Jordi Pujol 
i ja no parlo del que es diu a Cata-
lunya.
Jo vaig poder conèixer-lo més per-
què vaig viure a Barcelona a la vora 
de casa seva i ems vam poder veure 
en el col·legi on anava un fill seu junt 
amb els meus.
Aquesta persona quan manava 
anava per tot Catalunya ajudant 
molt als ajuntaments fins i tot dis-
sabtes i diumenges.
Des de molt jove va anunciar que 
es dedicaria a ajudar i col·laborar a 
Catalunya amb una dedicació total i 
permanent. Vam comprovar que va 
ser així durant totes les setmanes.
Demano, per tant, que reconei-
xem els seus mèrits i no alterem la 
seva labor real i contínua a favor 
del nostre país.
Això és el que jo penso.

La PAH Castellar 
Orgullosa de la 
feina que dona fruits!

Comunicat de 
la rifa

Jordi Pujol, 
real

 PAH Castellar

 Cercle de Col·leccionistes de Castellar Antoni Comas

  PDeCAT

Estat espanyol ha tras-
passat la darrera línia 
vermella que restava 
per acabar de perdre 
la poca legitimitat de-

mocràtica que li podia quedar a Ca-
talunya. Els darrers dies hem assis-
tit a un dels episodis més esfereïdors 

L’
No ens robaran la 
democràcia

de la nostra història recent. Durant 
aquests dies, moltes persones que 
han viscut el franquisme han recor-
dat amb ràbia i impotència aquells 
foscos dies en què hom havia de ser 
extremadament discret i obedient 
al règim per no tenir problemes ma-
jors. Avui, molts que potser no han 
viscut aquella època, però que sí han 
sentit relats d’aquells temps, tornen 
a reviure aquella història, quaranta 
anys després. 
Alguns se n’adonen ara, però fa temps 
que molts ens vam adonar que aque-
lla modèlica transició democràti-

ca que ens van vendre era només 
paper mullat, paraules buides amb 
l’objectiu de maquillar el règim an-
terior per assimilar-lo a una demo-
cràcia moderna. Però com diu el re-
frany: encara que es vesteixi de seda, 
la mona, mona es queda. El procés 
ha fet caure la careta de tot aquest 
suposat sistema democràtic artifi-
cial que és l’Estat espanyol.
En una sola setmana hem vist: polici-
es registrant impremtes – sense or-
dres judicials, per cert – , vulneració 
de multitud de drets civils–com ara 
el dret a la privacitat en les comuni- continua a la pàgina 11

El pintor castellarenc Joan Zoyo regala 
un retrat a Pablo Iglesias 

El passat 11 de setembre, el pintor castellarenc Joan Zoyo va tenir l’oportunitat 
de regalar un retrat - fet per ell mateix - al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que 
juntament amb el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, i l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau, van dur a terme al parc de Can Zam, a Santa Coloma de 
Gramenet, en un acte a favor de la sobirania de Catalunya.  || rEdacciÓ
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cacions –, cossos policials assumint 
tasques que no li pertoquen per or-
dres directes de la fiscalia, agents 
registrant cotxes particulars sense 
cap mena d’ordre judicial, etc. Mai 
en la nostra història recent s’havia 
produït un atropellament així dels 
drets i llibertats en un període tan 
curt de temps. 
Aquest és l’adversari contra el qual 
ens enfrontem. Un adversari que no 
dubta a cometre continus abusos de 
poder contra el mateix sistema cons-
titucional al qual tant apel·la. Han in-
tervingut el nostre autogovern per la 

cies per la seva col·laboració. 
Conjuntament amb l’exposició de col-
leccionistes, hem celebrat una nova 
trobada d’intercanvi de plaques de 
cava de la Festa Major 2017, amb la 
col·laboració dels col·leccionistes 
del poble. Organitzada pel Sr. Pepitu 
Valero, al qual li agraïm la seva col-
laboració per organitzar a aquests 
dos esdeveniments. De la mateixa 
manera que al Sr. Antonio Martinez 
president del Cercle i a tots els nos-
tres col·laboradors i col·laboradores 
sense els seus ajuts aquests esde-
veniments no serien possible. Grà-
cies a tots.

meres sancions coercitives imposa-
des als bancs per tenir habitatges 
buits, un total de gairebé 50.000€, i 
que tal com reclamàvem a les moci-
ons que hem anat presentant s’hau-
ran de destinar a habitatge i a ser-
veis socials. 
Això ens alegra molt ja que des de 
PAH Castellar portem molt de temps 
treballant en aquest tema i pressi-
onant a l’Ajuntament perquè pren-
gués mesures, cosa que a remolc de 

l’Ajuntament de Terrassa va acabar 
fent, i que ja vam celebrar en el seu 
moment. Va ser la PAH Castellar que 
va  començar a posar el tema sobre 
la taula elaborant un plànol de tot el 
nucli urbà i interurbà de tots els pisos 
i cases buits de bancs i grans tenidors 
i marcant-los tots. De la mateixa ma-
nera vam presentar una moció al ple 
del nostre ajuntament per treballar 
conjuntament la possibilitat de mul-
tar els bancs amb pisos buits a la vila, 

i aquesta reclamació va aparèixer fins 
a tres vegades als acords de mocions 
presentades per la nostra plataforma. 
A més, vam  ser presents i treballant 
amb l’ajuntament en aquest sentit a 
moltes de les reunions mensuals per 
treballar amb el consistori. Per tot 
això estem súper contents de que la 
feina feta i els fruits. Ens sentim ben 
orgullosos de veure que aquesta està 
donant els seus fruits, i reconeixem la 
feina que després de la pressió ha fet 

també en aquest sentit l’ajuntament. 
Més raons que es sumen a la nostra 
lluita del dia a dia. Una lluita que és 
conjunta, i que fem incansables des de 
les reunions que fem tots els dimarts 
a Cal Gorina, carrer del centre nº8, a 
les 19h, i a les que esteu convidades 
totes aquelles persones que vulguin 
participar de la nostra lluita per un 
habitatge digne per a tothom.
Tot això ens fa dir, encara més fort, 
que SI ES POT!!!!

porta del darrere, intervenint les fi-
nances i detenint càrrecs de la Gene-
ralitat i això, Constitució en mà, sí que 
és veritablement anticonstitucional!
L’Estat demostra que no vol escoltar 
ni admetre canvis,ni tan sols quan es 
plantegen i trameten per vies demo-
cràtiques – recordem la sentència de 
l’Estatut –. Un Estat que reacciona 
com estem veient davant la imminèn-
cia d’un procés democràtic, partici-
patiu i pacífic com ho serà el referèn-
dum de l’1 d’octubre, és un Estat en el 

 

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

50.000 visites web mensuals
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  Doncs això. || JoaN MuNdEt

Joan Oliver a Castellar del 
Vallès

PLAÇA MAJOR

ANTON CARBONELL
Col·lectiu Pere Quart

 Josep Maria Calaf*

l dimecres 20 de se-
tembre, el govern es-
panyol ha entrat a les 
nostres institucions 
amb cares tapades 
per robar-nos el nos-

tre futur amb el pretext que no ens 
pertany. Aquest assalt, despietat i 
desmesurat, pretén fer-nos creure 
que no tenim dret a atorgar-nos lli-
bertat. O que només podem disposar 

E
I amb el somriure
la revolta

l dissabte de Festa 
Major, 9 de setem-
bre, vam fer l’itinera-
ri “Joan Oliver “Pere 
Quart” a Castellar del 

Vallès, realitzat i organitzat per Col-
lectiu Pere Quart i Caminant amb la 
Història.. Es tractava de descobrir la 
identitat castellarenca del poeta sa-
badellenc a través de la visita a diver-
sos espais de la nostra vila relacionats 
amb la seva vida i obra. Amb el suport 
de l’Arxiu d’Història i de l’Ajuntament 
del poble, la ruta va resultar una oca-
sió magnífica per evidenciar aquesta 
presència de Joan Oliver a Castellar 
del Vallès, que per a molts dels assis-
tents va ser una veritable troballa.
L’itinerari va començar davant de la 
casa natal del poeta Joan Arús, a la 
baixada de Cal Verge (al costat de la 
plaça Calissó). Calia introduir com era 
la vila de Castellar l’any 1899, quan va 
néixer “Pere Quart”, i la intensa re-
lació de la família Oliver amb el nos-
tre poble, que es pot documentar des 
d’èpoques medievals. Era interessant 
establir aquesta connexió amb Joan 
Arús, perquè tant el poeta castellarenc 
com Joan Oliver van mantenir dife-
rències notables en el terreny literari 
i polític, però també va existir un cor-
rent mutu de respecte i apreci que es 
va conservar fins als seus últims dies.
Tot seguit, ens vam traslladar a l’es-
pai de La Miranda, des d’on es pot ob-
servar una vista molt recomanable 
del paisatge del nostre Vallès: aques-
ta síntesi feliç entre la terra treballa-
da per la mà humana i el bosc salvat-
ge, amb la presència emblemàtica de 
l’Ermita de Castellar Vell i del Castell 
de Clasquerí. Més enllà dels versos 
de les “Corrandes d’exili” (“En ma 
terra del Vallès / tres turons fan una 
serra, / quatre pins un bosc espès, / 
cinc quarteres massa terra. / “Com el 
Vallès no hi ha res”.”), Pere Quart es-

E

 Joan Creus *

es administracions lo-
cals, i en especial el 
nostre Ajuntament, 
han hagut d’iniciar 
els darrers temps un 
seguit d’actuacions ju-

rídiques amb l’objectiu de defensar 
amb fermesa el dret a l’habitatge dels 
nostres veïns i veïnes.
Aquest posicionament polític, com-
partit amb agrupacions tant actives 
a casa nostra com és el de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), 
ha suposat explorar eines per tal que 
les entitats financeres i els grans te-
nidors d’habitatges no puguin tenir 
pisos buits dedicats a l’especulació, 
i que per tant no acompleixin la fun-
ció social per la que han estat cons-

L

Multes coercitives a 
les entitats financeres 
amb pisos buits sense 
justificació 
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ment per reivindicar la poesia “pro-
testatària i inconformista fins al sar-
casme” de Pere Quart, en un poema 
de plena vigència com “Aquest onze 
de setembre” (1979).
Situats en la part alta de Can Carner, 
vam poder entreveure el perfil majes-
tuós de Ca n’Oliver, la casa pairal de 
la família del poeta, reformada i am-
pliada, amb una intervenció moder-
nista, per l’arquitecte Juli Batllevell 
l’any 1900. Vam haver de contemplar 
Ca n’Oliver de lluny, envoltada de ve-
getació espessa, perquè la propietat 
no permet accedir al pati de la casa. 
Aquest va ser un escenari important 
de la infantesa i joventut de Joan Oli-
ver: l’agonia de l’àvia, les trapellari-
es i les canallades de l’oncle capellà 
(Mossèn Enric Oliver, propietari de 
Can Borrell i a qui Pere Quart va de-
dicar el poema “Edat antiga II”, ple 
d’un anecdotari divertit i burleta), les 
aventures i els jocs infantils en contac-
te amb la natura, l’experiència terri-

ble de la mort dels germanets,…). Mol-
tes d’aquestes històries relacionades 
amb la infantesa han quedat reflecti-
des, amb gran bellesa literària, en les 
proses del llibre Temps, records (1991) 
de Joan Oliver.
Finalment, després d’una passejada 
agradable per camins boscosos i de 
travessar el riu Ripoll per la passera, 
vam arribar al Castell de Castellar, co-
negut també com el Castell de Clas-
querí. Malgrat la seva distància geo-
gràfica amb el nucli urbà, el Castell 
sempre ha estat un referent impor-
tant al llarg de la història del nostre 
municipi, des del segle X. Personat-
ges i fets com Ermessenda de Car-
cassona, la família Montcada, Isa-
bel de Clasquerí, els Meca, la cacera 
de bruixes, la Guerra de Successió o 
els maquis han estat lligats a aquest 
edifici. I en aquest cas també en rela-
ció amb el personatge de Joan Oliver. 
Una relació que, sobretot, va lligada 
amb el moment històric de la Guerra 

Civil, quan l’escriptor viu intensament 
l’activisme polític, literari i cultural. És 
una època de gran creativitat literària 
en el camp poètic  i teatral, poc abans 
de marxar cap a l’exili a França i, més 
tard, a Xile. La visita de l’interior del 
Castell va permetre explicar facetes 
sorprenents i desconegudes de l’ex-
periència de la Guerra Civil i de l’exili 
de Joan Oliver.
Tant de Ca n’Oliver com del Castell de 
Castellar vam poder donar molta infor-
mació relacionada amb la família Oliver 
i amb la figura del poeta Pere Quart, 
gràcies a la documentació del Fons 
Joan Oliver de l’Arxiu Històric de Sa-
badell i, sobretot, al testimoni oral im-
pagable de la senyora Josepa Segalés. 
Esperem que ben aviat es pugui tornar 
a fer aquest itinerari. Pensem que ha 
de ser una primera pedra de l’exposi-
ció “Joan Oliver a Castellar del Vallès”, 
que el mes de febrer de 2018 s’inaugu-
rarà a l’Arxiu d’Història de Castellar, 
amb el suport de l’Ajuntament.

truïts, tal com marca la llei 18/2017.
D’aquest via crucis iniciat fa més de 
dos anys pels serveis jurídics del nostre 
Ajuntament, un referent per d’altres 
municipis, ja hem pogut cobrar aquest 
mes d’agost un total de 48.860,96 euros 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA), que seran destinats a incre-
mentar les polítiques de suport a l’ac-
cés a l’habitatge.
Aquestes primeres multes coerciti-
ves que s’han cobrat, validen la ne-
cessitat de seguir en aquesta línia 
d’actuació. L’objectiu, doncs, és el 
d’aconseguir que les entitats finan-
ceres que tinguin pisos buits a dis-
posició incrementin els lloguers de 
caràcter social.
Aquest seguit de mesures no es guien 
per cap interès recaptatori, ans el 
contrari, pretenen que es visualitzi 
que l’habitatge és una prioritat polí-
tica de primer ordre, i que és intole-
rable que s’hi facin pràctiques con-
tràries a l’interès del conjunt de la 
ciutadania.
Seguim treballant-hi.
* Primer tinent d’alcalde

de la llibertat que graciosament ens 
concedeixin ells.
I, contra això, dibuixem un somriu-
re i alcem els nostres ulls, lliures i 
alegres, per afrontar els seus, disci-
plinats o ressentits. I, entre càntics 
amables i desitjos fraternals, els diem
A tots aquells que pretenen provo-
car por per aconseguir renuncies 
els diem que és la renuncia el que 
ens fa més por.
A tots aquells que ens volen fer creu-
re que els somnis són impossibles 
els diem que el que ens amoïna és 
no tenir somnis.
A tots aquells que ens volen convèn-
cer que ostenten el poder del poble 
els diem que és el poble el que els 
dona provisionalment el seu poder.
A tots aquells que ens llencen com 
a argument persones uniformades 
i armades els diem que amb tan po-
bres arguments no cal que esperin 
adhesions voluntàries ni permanents.
A tots aquells que llencen les lleis com 
a projectils dissuasoris els diem que 
no esperin lleialtats incondicionals.
A tots aquells que pretenen eliminar les 

nostres esperances els diem que mai 
podran destruir les nostres il·lusions. 
A tots aquells que ens mostren la raó 
de la força els diem que mai podran 
vèncer la força de la raó.
A tots aquells que amb el pretext de 
la seva nació pretenen ignorar la nos-
tra els diem que nosaltres reivindi-
quen la nostra sense discutir la seva.
A tots aquells que creuen que un pas-
sat compartit pot imposar un futur 
renunciat els diem que un futur lliu-
re només el poden decidir perso-
nes lliures.
Amb  aquests plantejaments mai 
ens convenceran. I la seva exhibició 
de força no fa res més que indicar la 
seva feblesa de projecte, la seva volun-
tat de domini, la seva manca d’empa-
tia i la seva total desesperació. Per tot 
això recordareu el 20 de setembre del 
2017 com el dia que, definitivament, 
Espanya va perdre Catalunya. L’únic 
amor verdader es aquell que accepta 
que l’altre sigui feliç sense tu en lloc 
de sotmès a tu.
I recordeu un altre cosa: l’1-O votarem!
* Regidor d’ERC

tava orgullós de la seva “estirp page-
sa”: “Soc d’antiga nissaga campero-
la / i des de noi he vist al meu Vallès / 
la sega –qui no punyeja ja no falceja. 
/ Cels amples i deserts. / Impera un 
sol segur, cruelment benigne.”. Són els 
versos del seu “Cant natural” (Refu-
gi de versos, 1987), un poema no gaire 
conegut i que és una lloança emocio-
nada de la “vida viva, natural, / pací-
fica i feinera” de la pagesia.
Traslladats al carrer Joan Oliver de 
Can Carner vam poder recordar l’ho-
menatge que Castellar va fer al poeta 
l’any 1989, quan era alcalde Albert An-
tonell. A banda de dedicar-li un car-
rer, s’hi va erigir un monòlit, obra de 
Pere Roca, que reprodueix el poema 
“Codicil de poeta”, un autèntic llegat 
poètic i humà. El monòlit està molt de-
teriorat i es va aprofitar l’ocasió per 
recuperar la veu crítica del poeta; i 
denunciar la poca preocupació per 
la conservació del  nostre patrimoni 
artístic i cultural. Va ser un bon mo-

qual no val la pena viure-hi. 
Per tant, davant d’aquest Estat re-
accionari que trepitja els nostres 
drets democràtics, els catalans no 
podem permetre que ens robin la 
democràcia.
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Tauler d’Anuncis Municipal

FEM DISSABTE!

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

L’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries 
fa aquest dissabte, com cada 
setmana, neteja intensiva a un 
indret del municipi: dissabte 23 de 
setembre, pl. de la Fàbrica Nova.

Properes setmanes:
ds. 30 de setembre, 
pl. Llibertat
ds. 7 d’octubre, 
Can Font i Ca n’Avellaneda
ds. 14 d’octubre, 
pl. dels Horts i pl. Molí

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

Dies: del 25 al 29 de setembre
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, farem taller de 
cuina: xarrups de fruita. i dimecres 
27, també per a famílies amb infants 
de totes les edats.

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

LuDOTECA LES 3 MORERES 

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

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

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

5 BuSOS PER HORA 
A SABADELL 

Espai d’Entitats Castellarenques

CuRSOS DE CuLTuRA 
I LLENGuA ÀRAB 

La Hermandad

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

tots els cursos s’impartiran a El 
Mirador. cal inscripció prèvia.

+ INFO I INSCRIPCIONS: Regidoria 
de Programes Socials (c. Portugal, 
2C), matins de 10 a 15 h

+ INFO: 
tel. 661 35 66 93

Cal Gorina, CCCV i L’Aula

Nou curs de salsa, bachata i 
roda cubana
Nivells d’iniciació, intermig i 
avançat

Nou curs de ball de saló
Nivells d’iniciació, intermig i 
avançat

Lloc: escola pública Sant Esteve 
de castellar del Vallès
Professors: Núria i ramon

DOCSBARCELONA DEL MES

actualitat

Inscripcions obertes a les activitats d’aquest curs Es mantenen 
les inscripcions 
obertes

Assistents al cursos d’anglès del Casal Catalunya. || arxiu

L’Ajuntament de Castellar ha obert 
les inscripcions a les activitats adre-
çades a la gent gran del municipi que 
es podran dur a terme el proper curs 
2017-2018 al Casal Catalunya, situat al 
número 17 del carrer Prat de la Riba.
Les activitats previstes s’han agrupat 
en diferents categories, com són “Ac-
tiva el teu cervell”, “Idiomes”, “Infor-
màtica”, “Habilitats i aficions”, “Acti-
vitats físiques” i “Activitats culturals 
i lúdiques”. 

La primera categoria, “Activa el 
teu cervell”, inclou un taller d’entrena-
ment de la memòria i un altre anome-
nat “Compartim”, que té per objectiu 
dinamitzar emocions i experiències. 
Quant als idiomes, s’han programat 
cursos d’anglès per a viatjar, de conver-
sa en anglès i de català escrit, mentre 
que pel que fa a la informàtica els cur-
sos previstos són els següents: “Apre-
nem el funcionament dels PC, tauletes, 
i smartphones”, “No et quedis enrere 
amb les teves imatges, vídeos i so/mú-
sica” i “Llança’t i navega en el món digi-
tal: recursos Internet, xarxes socials”.

També es continuaran duent a 
terme, aplegades a la categoria “Ha-

L’Escola Municipal d’Adults manté 
obertes les inscripcions a la seva ofer-
ta formativa per al curs 2017-2018, que 
es va iniciar dilluns passat amb un 
total de 290 alumnes. Tot i que aques-
ta xifra suposa un augment d’uns 20 
alumnes respecte el curs anterior, la 
direcció de l’escola ha informat que la 
inscripció de nous alumnes es manté 
oberta fins a exhaurir totes les places 
disponibles.
El centre ofereix estudis formació ins-
trumental de primer, segon i tercer 
nivell, Graduat d’Educació Secundà-
ria (GES), preparació per a les proves 
d’accés als Cicles Formatius de Grau 
Mitjà o Superior (que inclouen tastes 
d’oficis), preparació per a les proves 
d’accés a la Universitat de majors de 
25 anys i de 45 anys, un curs per a nou-
vinguts, un curs de necessitats educa-
tives especials i un taller de literatu-
ra. Quant als ensenyaments d’anglès, 
aquest curs s’ofereixen els nivells I, II, 
III. El centre té places en tots els seus 
grups i ensenyaments, a excepció d’un 
grup de vespre de nivell III d’anglès. 
L’Escola d’Adults és centre de suport 
de l’Institut Obert de Catalunya. Les 
inscripcions es podran formalitzar al 
mateix centre (c. dels Pedrissos, 9) de 
dilluns a divendres de 9 a 12.30 hores 
i de 18.30 a 21.30 hores.  || rEdacciÓ

Inclou tallers d’entrenament de la memòria, idiomes, informàtica, activitats físiques i culturals

  Redacció

bilitats i aficions”, diverses propostes 
relacionades amb les manualitats, com 
són pintura a l’oli, puntes al coixí, mo-
disteria, cosir de blanc i punt de mitja 
i ganxet. Finalment, les activitats físi-
ques programades seran gimnàs-dia-
freoteràpia, pilates i ioga, mentre que 
les activitats culturals i lúdiques pre-

GENT GRAN | PROGRAMACIó ESCOLA D’ADuLTS | CURS

vistes són sardanes, sevillanes, ball 
en línia, grup de cant, teatre i bridge.

Els horaris de les activitats es 
poden consultar a la pàgina www.cas-
tellarvalles.cat. Per a més informació 
sobre les mateixes i per formalitzar 
les inscripcions,  cal contactar amb 
la Regidoria de Programes Socials .  

+ CASAL CATALuNYA

Junta provisional

La setmana passada l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes va 
celebrar una assemblea general 
extraordinària. Un dels punts 
de l’ordre del dia era exposar la 
situació  actual del Casal Catalunya 
i de si calia renovar o no la junta. 
Al final, “com que ningú es va 
presentar per a una nova junta, hem 
decidit que els actuals components 
continuarem fins al finals d’any”, 
admet l’actual presidenta de 
l’associació, Pepi Ayllón, que 
reconeix que “ja hauríem d’haver 
plegat al juny”. Ayllón sosté que 
“era important que vingués gent 
nova, amb uns altres criteris per 
poder portar el dia a dia del Casal”. 
A l’assemblea, també es va parlar 
d’instaurar una quota de soci, punt 
que “vam haver de fer gairebé per 
reial decret, perquè molta gent 
va aixecar-se de l’assemblea”, 
admet decebuda Ayllón sobre 
el desenvolupament de l’acte.
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esportsbàsquet

Una arrencada amb bon peu 

Marquie Smith va 

anotar 32 punts i 

va oferir un recital 

d’esmaixades . 
|| q. PaScuaL

El CB Castellar es va estrenar a Pri-
mera Catalana infligint una contun-
dent victòria per 69 a 57 a l’AESE 
bàsquet. Tot i la necessitat de polir 
detalls i esmenar petites espifiades, 
com va reconèixer l’entrenador al 
final del partit, Raúl Jodra, l’arren-
cada de temporada i, sobretot, l’espe-
rit que van demostrar els jugadors, 
denota l’ambició de l’equip per res-
taurar l’estatus que li correspon al 
club, la categoria de Copa Catalana. 
Encara que sigui precipitat fer pro-
nòstics després de la primera jorna-
da, el rumb és el correcte.

Els locals van afrontar el par-
tit amb una plantilla molt curta, que, 
tot i que ja ha començat el campio-
nat de lliga, encara no està tanca-
da, i van haver d’economitzar esfor-
ços. Els primers segons del primer 
quart van transcórrer sense que cap 
equip anotés. L’AESE es va avançar 
i el Castellar va respondre amb dos 
triples seguits. El primer, d’Albert 
Germà, que en va encistellar 5 du-
rant el partit, i el segon de Maquie 
Smith, que, amb 32 punts, va oferir 
un recital d’esmaixades, taps i, fins i 
tot, va transformar un alley-oop que 
va deixar bocabadada la graderia del 
Puigvert, a més dels rivals. El Cas-
tellar va completar el primer quart 
amb el marcador a favor, 21 a 13, i amb 
molt bona imatge, sobretot en atac: 
encert, jugades col·lectives i passa-
des ràpides, la pilota els cremava a 
les mans. En els primers 10 minuts, 
l’equip de Raúl Jodra va fer un gran 
pas per aconseguir la victòria.

 Guillem Plans

Alguns instants del segon 
quart del partit van ser més de-
sencertats pel Castellar, que va 
abaixar la intensitat. Els visitants 
escurçaven a poc a poc l’avantatge, 
fins que es van posar dos punts per 
davant. L’equip, però, va saber re-
accionar, en defensa i en atac, i van 
trencar la ratxa negativa. Es van im-
posar anímicament, i això va dese-
quilibrar el partit. Es va arribar a 
l’equador del partit amb un resul-
tat de 32 a 29.

El 69 a 57 final va ser el resultat 
d’un tercer quart bo i d’una quarta 
part molt intensa que va deixar el 
públic amb ganes de més. Exacta-
ment la motivació que, equip i afició, 
necessiten mantenir per acabar la 
temporada tal com ha començat. 

El CB Castellar va 
debutar a Primera 
Catalana amb 
una victòria per 
69 a 57 contra el 
Bàsquet l’AESE

Marquie Smith, arriba 
l’espectacle al Puigverd

+ BÀSQuET

Una de les últimes incorporacions 
a l’equip groc-i-negre ha estat el 
nord-americà Marquie Smith, un 
aler polivalent de joc espectacular, 
com ja va quedar demostrat 
al primer partit de lliga.
Smith ja és conegut al bàsquet 
català per la vistositat en el joc i les 
surrealistes esmaixades i arriba 
procedent del BOET Mataró, que li 
va donar la carta de llibertat després 
d’aconseguir l’ascens a EBA. Aquest 
nord-americà de 25 anys, nascut a 

Alemanya, va arribar a Catalunya la 
temporada passada, després d’un 
breu pas per la lliga de l’Argentina, 
destacant en el concurs d’esmaixa-
des de la Maresme BBVA Cup. Allà 
va ser on els integrants de l’equip 
mataroní van signar al jugador per 
aconseguir l’objectiu de l’ascens, 
on va ser una de les peces clau.
Smith va demostrar el seu talent 
davant Catalunya en l’All Star de la 
Copa Catalunya, on s’emportava 
el concurs d’esmaixades amb un 
salt per sobre dels 2,06 metres 
del mític Audie Norris. ‘Atomic 
Dog’ quedava bocabadat.
Aquest fan declarat de Kobe Bryant 
és amo de la marca de roba Splashy 
Inc (www.splashythewave.com) i 

té la intenció de continuar la seva 
formació acadèmica amb un màster 
a la ciutat de Londres, en un futur.
Smith ha declarat en diverses 
ocasions que no descarta la carrera 
política en la seva tornada als Estats 
Units, sense descartar el somni de 
poder fer la carrera presidencial 
per arribar a la Casa Blanca.
La casualitat el va fer arribar a 
Castellar, on va acabar entrenant 
després de quedar-se sense 
equip. Des de bon començament, 
el tècnic Raül Jodra va començar 
les gestions per incorporar-lo 
al planter, on juntament amb 
Albert Cadafalch i Albert Germà 
formarà un temut trio per retornar 
al club a la Copa Catalunya.
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esports futbol

La ‘Taronja Mecànica’ enceta nova era

Els jugadors d’aquesta temporada hauran de conviure amb les comparacions amb anys anteriors. || cEdida

Paradoxalment, a vegades, fer la feina ben 
feta et pot passar factura. És el que ha 
patit aquesta temporada el FS Castellar. 
Després de gaudir durant dues tempora-
des de la millor generació de futbolistes 
de la història del club, l’èxode d’aquests, 
ha deixat al primer equip en la compli-
cada situació d’haver de refer una plan-
tilla irrepetible.

L’Escola Pia de Sabadell, tercer mi-
llor equip de Catalunya en coeficient va 
fer l’agost a costa de l’equip taronja, em-
portant-se l’actiu més valuós del club: el 
tècnic Borja Burgos. El jove entrenador, 
guardonat com a millor tècnic regional 
de Catalunya, va iniciar el projecte a 2a 
B, comptant a les seves files amb el por-
ter Josep Maria Martínez i els atacants 
Roger Carrera i Aleix Navarro, els tres 
puntals de l’equip que serà recordat per 
sempre com la ‘Taronja Mecànica’ i que 
va ser capaç de classificar-se per la Final 
Four de la Copa Catalunya contra el FC 
Barcelona o d’aconseguir l’històric as-
cens a 3a divisió, on va acabar en novena 
posició la primera temporada.

Amb aquest panorama, el president 
Francesc Gallardo reaccionava amb cele-
ritat, ajudat per Burgos, amb qui escolli-

 Albert San Andrés

en com a substitut a la banqueta a Nando 
Sáez, un experimentat tècnic sorgit de 
la pedrera del Cat Gas Santa Coloma i 
rodamón d’equips tant de categories de 
formació, com de 2a B, on va entrenar al 
Barceloneta. El cos tècnic serà comple-
tat per Xavi Plana i Arianna Sáez com a 
segons entrenadors. L’Arianna, a més, 
farà les funcions d’estadista de l’equip, 
una feina poc explotada a l’equip en els 
últims anys. Joan Salomó i Carles López 

El tècnic Nando Sáez 
vol imprimir un nou 
estil de joc en una nova 
etapa, en un conjunt 
que es reinventa

faran les tasques de preparació física.
A les tres baixes abans menciona-

des, s’han d’afegir les de Víctor Del Olmo 
i Àlex Martínez, deixant coix el sistema 
atacant dels castellarencs. Aprofitant la 
situació, s’ha volgut dotar l’equip de més 
experiència -recordem que la gran ma-
joria de jugadors eren sèniors de segon 
any- fitxant a jugadors experimentats, 
com el porter Antonio Castillo, Sergio 
Van Herwaarde, David Recasens o Martí 

Filella. L’aportació d’aquests jugadors 
haurà de ser primordial per a un equip on 
la mitjana d’edat era inferior als 22 anys.

Els germans Manel i Albert López, 
Oriol Gallardo, Javi Hervás, Darío Mar-
tínez, Roger Martínez, Quim Juncosa o 
Iván Sequera continuen al conjunt, que 
serà reforçat també pels integrants del 
segon equip Àlex Puig, Sergi Aymerich 
o Germán.

“Per a mi és un repte arribar a la 
banqueta d’aquest equip. Després de 
la feina del Borja Burgos, que va ser el 
millor entrenador regional de Catalu-
nya, és un luxe arribar a aquest club. És 
un equip amb molts jugadors universi-
taris on el nivell ha de ser més alt. Hem 
de sumar i aconseguir que les noves 
idees s’adaptin al joc de l’equip” expli-
ca Nando Saéz, que afegeix  que “pel que 
he vist en els amistosos que hem jugat, 
a l’equip li falta una mica de mala llet 
en el joc. La mala llet del carrer. Mos-
segar el rival”.

L’equip, amb la pretemporada en 
marxa, ha disputat diversos amistosos, 
caient per 5 a 3 enfront de La Floresta de 
Segona B, el Martorell per 4-1, Montseny 
0 a 1 i guanyant al Rubí per 7 a 3.

“Intentarem fer servir l’experi-
ència dels jugadors que hem fitxat. 
No esperem un camí de roses aques-
ta temporada, però esperem no patir. 
Aquest equip és un grup d’amics, for-
mat per molta gent jove. El club també 
m’ha fet aquesta impressió, amb la 
sinceritat amb la qual va tractar-me 
el president Francesc Gallardo” con-
clou el tècnic, que haurà de lluitar contra 
el handicap de començar la lliga aques-
ta setmana enfrontant-se a la FE Grama 
a domicili, amb cinc baixes a les files del 
seu conjunt. 

de l’equip 
taronja a 

Tercera Divisió

TEMPORADA

2a

FuTBOL SALA | 3A DIVISIó

Els jugadors veterans amb les plaques. || cEdida

Homenatge als 
veterans de l’equip
El Castellar perd 
contra el Banyoles 
3-1 en la 3a jornada 
de competició

FuTBOL | UE CASTELLAR

El 15 de setembre passat, en el marc 
del tradicional sopar d’inici de tem-
porada dels Veterans de la UE Cas-
tellar, es va fer entrega, als darrers 
jugadors retirats (de la tempora-
da passada i d’altres anteriors) de 
l’equip, d’unes plaques en reconei-
xement als molts anys defensant la 
samarreta de l’entitat castellaren-
ca de futbol. Els 8 jugadors guardo-

nats enguany són, a la fotografia, 
d’esquerra a dreta Jaume Del Valle, 
Vicenç Permanyer, Manel Del Valle, 
Joan Homet ‘Comas’, Ramon Cla-
riana, Héctor Bentué i Toni Mas-
sagué. L’altre homenatjat és Edu 
Sáez, que no va ser present a l’acte.

 Per aquesta temporada 17-18 
l’equip preveu noves incorporaci-
ons per suplir les baixes sofertes en 
les últimes temporades i seguir així 
amb el bon joc i els resultats favora-
bles d’aquests darrers anys Al Cas-
tellar se li resisteix la nova catego-
ria. Ja van tres partits de lliga, tres 
partits on el resultat no ha estat fa-
vorable per als castellarencs.

D’altra banda, diumenge pas-
sat, els de Roldán van jugar contra 

el C.E. Banyoles, en el Nou Estadi 
Municipal de Banyoles. A les 12 del 
migdia s’iniciava el partit que arriba-
va 0-0 al descans. A la segona part, 
el Castellar s’avançava en el mar-
cador amb un gol de David López 

al minut 56’. No havien passat 10 
minuts quan Jordi Sala, del Banyo-
les, feia el gol de l’empat al minut 64.
Els gols dels banyolencs Carles Ga-
llardo (80’) i Adrià Casanova (81’) 
definien el resultat final, 3-1.

Des del club castellarenc as-
senyalen que l’equip “competeix 
bé però els partits es fan molt 
llargs. S’està fent bé, però els re-
sultats no acompanyen, de mo-
ment”.  || rEdacciÓ
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publicitat

Organització: Càritas Castellar i Creu Roja
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Castellar del Vallès i entitats adherides

Recollida en diversos supermercats 
i botigues de queviures els dies 29 i 
30 de setembre

Els productes es repartiran entre famílies 
de Castellar amb dificultats socioeco-
nòmiques derivades des dels Serveis 
Socials municipals.

 
Vols ser voluntari de la campanya?

Pots adreçar-te a:
• Càrites: tel. 618 613 530, 
a/e caritascastellar@gmail.com 
• Creu Roja: tel. 607 238 715, 
a/e castellarvalles@creuroja.org

Aquest any cal: 
Llegums cuits
Sucre
Farina
Vinagre
Sal
Gel de bany

Punts de recollida:
El Mirador, Biblioteca Municipal 
Antoni Tort, Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres, Escola Municipal de Música 
Torre Balada, Escola Municipal 
d’Adults, Palau Tolrà, PIPAD, Casals 
de gent gran, Ràdio Castellar – 
L’Actual, Espai Tolrà i  altres entitats 
i centres educatius que s’adhereixin.

SOLIDARIS AMB
CASTELLAR
Recollida de productes 
d’alimentació i higiene del 29 
de setembre al 6 d’octubre

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

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

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

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Setmana del 14 al 20 de setembre
Es necessita:

· ajudants de cuina
· ajudant de xarcuteria
· cambrer/a
· comercial telemàrqueting
· cosidors/es
· delineant industrial mecànic/a
· dissenyador/a industrial cad-cam
· Manipuladors/es
· Mecànic/a industrial

· Mestres de reforç escolar
· operari/ària fresadora cNc
· Professor/a d’anglès adults i infants
· Professor/a de pilates
· Professor/a d’scratch
· Professor/a d’alemany
· responsable manteniment electromecànic
· Soldador/a
· torner/a convencional

Adreçada a joves d’entre 18 i 29 anys que 
estiguin en la situació següent: 
• Busques feina
• No estudies
• No treballes
• Tens una titulació universitària
• Tens un títol de Cicles Formatius de grau mitjà o superior
• Tens un certificat de professionalitat

Contractació en 
pràctiques de gent 
jove beneficiària del 
programa de 
Garantia Juvenil

Sessió 
informativa 

Més informació i inscripcions:
A/e joventut@castellarvalles.cat 
clubdelafeina@castellarvalles.cat
93 714 40 40 (SLO)

27 de setembre 2017 
12 h Servei Local d’Ocupació
c/ Portugal, 2 (Espai Tolrà)
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 Informació i assessorament per a la cre-
ació d’empreses o   per a la consolidació 
d’empreses ja en funcionament. 
Tramitació de llicències i permisos.
Serveis d’orientació de fiscalitat, contracta-
ció de personal, formació i altres d’interès.
 Informació i sol·licitud de subvencions. 
Gestions i consultes a l’administració.

Des del passat mes de juliol 
ens pots trobar a El Mirador

 Servei municipal centralitzat 
d’atenció a empreses, persones 
emprenedores i autònoms:

Amb el suport de:

esports ciclisme

FuTBOL (uE Castellar)

DIuMENGE 24 SETEMBRE
Pepín Valls
12:15    uE castellar – Montañesa cF

AGENDA
SETMANA DEL 22 AL 28 DE SETEMBRE

BÀSQuET (CB Castellar)

HOQuEI PATINS (Hoquei Club Castellar)

DISSABTE 23 SETEMBRE
Pavelló Puigverd
16:30  cB castellar (sots 21 
masculí) - cB S.celoni
18:00  cB castellar (sènior 
B masc) - Sentmenat

Partits a fora
18:00  cB Gavà - cB castellar 
(sènior a masculí)

DIuMENGE 24 SETEMBRE
Pavelló Puigverd
12:00 cB castellar (sots 
25 femení) - cB coll

DISSABTE 23 SETEMBRE
Pavelló Dani Pedrosa
15:00  Hc castellar (infantil a) - Sentmenat
16:15  Hc castellar (inici 
a) - Palau Plegamans
17:15  Hc castellar (prebenjamí B) - caldes
18:15  Hc castellar (benjamí) 
- cHP Bigues i riells
19:15  Hc castellar (juvenil) - uE La Garriga
20:30  Hc castellar (sènior 
1 cat) - Sta. Perpètua

Partits a fora
09:00  cP Voltregà - Hc 
castellar (prebenjamí a)
(per determinar)  claret - 
castellar (femení 12)

DIuMENGE 24 SETEMBRE
Partits a fora
11:00  cH ripollet - Hc castellar (aleví a)
12:45  caldes - Hc castellar (infantil B)  

Final de temporada 
sobre rodes
Oriol Alcaraz 
s’imposa en les dues 
darreres curses de 
ciclisme en carretera

La tornada de les vacances està sent 
molt profitosa per al ciclista local 
Oriol Alcaraz que aquest setembre 
s’ha reincorporat a les curses de la 
temporada 2017 de ciclisme en car-
retera. Diumenge 10 de setembre, va 
participar en una cursa de Sant Boi 
de Llobregat conjuntament amb la 
seva germana Ivet Alcaraz Lorente.

La Ivet va fer una volta i mitja 
a un circuit d’1,3 km on l’arribada a 
meta era força dura, ja que acaba-
va en pujada, i va aconseguir el ter-
cer lloc de la seva categoria de ben-
jamins. Va pujar a pòdium i va rebre 
trofeu. Per la seva part, el seu germà 
gran va demostrar de nou el seu po-
tencial i va arribar primer a la meta 

en solitari després de fer 16 voltes al 
mateix circuit, i distanciant-se dels 
seus companys a falta de 5 voltes 
per acabar i va aconseguir doblar a 
molts d’ells. Una gran cursa, sembla 
ser que ha vingut carregat de piles 
després de les vacances.

triomf a l’esprint a vilanova

D’altra banda, dissabte passat, Oriol 
Alcaraz va disputar i guanyar la 
cursa de ciclisme de carretera a Vi-
lanova i la Geltrú, prova de 20 qui-
lòmetres amb 15 voltes a un circuit 
molt planer. La presència del vent va 
complicar  la possibilitat de fugues 
per part dels corredors i, finalment, 
tots van arribar a meta en un esprint 
final que va guanayar Oriol Alcaraz. 
El segon lloc va ser per Axier Casa-
do, i el tercer Joel Diaz, tots dos com-
panys d’equip del castellarenc, un tri-
plet del club de Terrassa.

Ara només queda una cursa per 
tancar la temporada de bicicleta en 
carretera a per acabar la tempora-
da 2017. La cita serà aquest dissab-
te, 23 de setembre a Sant Joan les 
Fonts, Olot.  

  Redacció

CICLISME | CARRETERA

Oriol Alcaraz, celebra el primer lloc a la cursa de Vilanova i la Geltrú. || cEdida

Ivet Alcaraz, tercera a la cursa de Sant Boi de Llobregat. || cEdida

FuTBOL SALA (FS Castellar)

DIuMENGE 24 SETEMBRE
Partits a fora
19:30  FE Grama -  FS 
castellar (sènior 3a nal)

Gerard Tantinyà, jugador 

de l’HC. || M. Garcia

HOQuEI | 1ª CATALANA

L’HC Castellar 
patina a la 
primera jornada 

L’HC Castellar va arrencar la quar-
ta temporada consecutiva a Primera 
Catalana amb una derrota a domici-
li, a la difícil pista del Reus Ploms, un 
equip que la temporada passada va 
disputar els Play Off d’ascens i que 
aquest any tornarà a intentar pujar de 
categoria. Els tarragonins van supe-

rar per intensitat i per tàctica l’equip, 
que encara té molt marge de millora. 
El marcador va restar immòbil durant 
els primers instants de partit, en què 
el domini no era clar per cap equip i 
el Castellar va tenir els millors mi-
nuts de joc. Justament, quan el Reus 
Ploms començava a tenir ocasions 
per marcar i la seva pressió asfixia-
va la sortida de pilota de l’equip, els 
granes es van avançar en un contraa-
tac. Gerard Galvan, fitxatge d’aques-
ta temporada que ja havia jugat a la 
base Castellar, va aprofitar una pas-
sada de Jordi Vegas.

L’avantatge, però, no va durar 
gaire, ja que els locals van reaccionar 
i van començar a transformar les oca-

sions de gol, una rere l’altra. La pri-
mera part va acabar amb un contun-
dent 5 a 1 i amb els granes a la deriva. 
El Reus Ploms no va deixar de pressi-
onar a la segona part, tot i el resultat. 
Tampoc van afluixar la intensitat i el 
Castellar va continuar encaixant gols. 
Vegas, de penal, va maquillar per mo-
ments el resultat, encara que la der-
rota es feia evident. El resultat final 
va ser de 9 a 2. 

La segona jornada de l’HC Cas-
tellar és dissabte vinent al Pavelló 
Dani Pedrosa, contra el Santa Per-
pètua, un equip que la temporada 
passada va ascendir de 2a Catalana, 
però que s’ha estrenat a la tempo-
rada amb una victòria.  || rEdacciÓ
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Activitats a Castellar:

Els Jocs Florals Clandestins de Castellar del Vallès 
i la figura d’Aurora Bertrana
Vermut literari
Dissabte 7 d’octubre – d’11 a 14 h
Lloc: Can Juliana (ctra. Sant Feliu BV-1249, km. 2)
Organització: Arxiu d’Història de Castellar i Ajuntament
Col·laboració: ERC Castellar, Institució de les Lletres Catalanes, 
Can Juliana, Miquel Desclot, Joan Sellent i Òscar Rocabert

Barraques, vinyes, vi i esperits: el patrimoni 
vitivinícola de Castellar del Vallès
Sortida a peu
Diumenge 8 d’octubre – 10 h
Sortida des de l’Arxiu d’Història de Castellar (c. Mina, 9-11), 
arribada a Can Borrell a les 13 h i tast a les 14 h
Organització: Arxiu d’Història de Castellar i Ajuntament
Col·laboració: Can Borrell Weddings&Events, Grup de la Pedra Seca del 
Centre Excursionista de Castellar del Vallès, Cal Gorina, Masia La Muntada
Places limitades. Inscripcions a l’a/e arxiuhistoriacastellar@gmail.com

Jornades 
Europees 
de Patrimoni 
2017
6, 7 i 8 
d’octubre

cultura Puig de la Creu

‘Detectar i comprendre els 
transtorns alimentaris’, una 
xerrada de Suport Castellar

El proper dijous 28, a les 18 h, Suport 
castellar ha programat una xerrada 
que porta per nom ‘detectar i compren-

dre els transtorns alimentaris’  i que tin-
drà lloc a la Sala d’actes d’El Mirador. 
anirà a càrrec de Míriam Sánchez, cap 
de la unitat de l’Hospital de dia i trac-
tament Extern dels transtorns de la 
conducta alimentaria a ita, i parla-
rà de com és de complexa la malaltia.

‘Mujeres que viajan solas’, 
de José Ovejero, al proper 
club de lectura de viatges

El proper dilluns 25, a partir de les 20 
hores, tindrà lloc el club de Lectura de 
Viatges amb Joan Vilardebò a la biblio-

teca al volant del llibre ‘Mujeres que via-
jan solas’, de José ovejero. a la majoria 
de relats d’aquest llibre, les protago-
nistes són dones que viatgen soles. En 
d’altres, ens trobem amb homes, pa-
relles, un conjunt de viatgers, etc, que 
recorren el món per diversos motius

200 persones a la trobada de Tardor
 L’església del Puig de la Creu va acollir actuacions de Gegants i de la Coral Xiribec, així com activitats de l’esplai 

Més de dues-centes persones van 
pujar al Puig de la Creu per ce-
lebrar la 16a Trobada de la Tar-
dor durant el diumenge passat al 
matí, en què es van organitzar un 
seguit d’activitats i l’església ro-
mànica del cim de la muntanya 
va obrir les portes als visitants, la 
qual oferia unes vistes naturals es-
plèndides. Enguany, la trobada, que 
sempre se celebra el 3r diumenge 
de setembre, commemorava una 
triple efemèride: el 25è aniversa-
ri de la Coral Xiribec; els 50 anys 
de Colònies i Esplai; i el centenari 
de l’estrena de “Xiribec i Xiripiga. 
Els pastors de Betlem”, que és una 
sarsuela del mossèn Joan Abarcat i 
Bosch (1863-1946), recuperada per 
l’esplai l’any 1985.

Des de primera hora del matí, 
els primers excursionistes van co-
mençar a arribar a l’església de 
Santa Maria del Puig de la Creu. A 
les 9h es va fer el repic de la cam-
pana de “Santa Pau” i, més tard, 
va començar l’esmorzar popular, 
en què es van fer més de 90 boti-
farres. Seguidament van començar 
els jocs de Cucanya, dedicats a més 
d’una desena d’infants de diferents 
edats i que van convidar també a 
jugar als pares.

Aleshores, van arribar els Ge-
gants de Castellar, amb el Sol i la 
Lluna. Van ascendir al cim amb 
menys de dues hores, la segona 
pujada més ràpida que han fet des 
que van assistir per primera vega-
da a la trobada, ara fa quatre anys. 

 Guillem Plans Joan Carles Herranz, membre de la 
colla castellarenca, va valorar molt 
positivament la jornada: “Ha vin-
gut molta gent i ha estat molt en-
grescador. A més, ens ha acompa-
nyat el bon temps”. Entre els balls 
que van fer els gegants de Castellar, 
no hi va faltar el “ball de cintes” del 
Sol, que ja va sent una tradició de 
la trobada al Puig de la Creu. Con-
juntament amb els locals, va actu-
ar la colla de geganters de Sentme-
nat, que van portar en Menna, na 
Caterina, batejats l’any 1991, i un 
capgròs. Enric Martin, president 
de l’entitat, va destacar que se ce-
lebrés “una jornada cultural i 
festiva tan maca, entre els dos 
pobles”. Ja ben entrat el migdia, 
la Coral Xiribec, que es va formar 
fa 30 anys per un grup de pares i 
mares d’infants de l’esplai, va ofe-
rir una actuació de cançons pasto-
rils de la sarsuela nadalenca “Els 
pastors cantaires de Betlem”. Van 
cantar “Mercès”, “Pobres de nos-
altres” i “Entre l’espígol”.

D’entre els assistents a l’aplec, 
n’hi havia que van aprofitar l’asso-
lellat diumenge per a sortir d’excur-
sió o amb bicicleta i, en veure que 
hi havia la jornada festiva, s’hi van 
quedar. D’altres, van anar-hi per 
primer cop i també n’hi ha que no 
fallen cap any a la trobada. Gener 
Martí, responsable de Colònies i 
Esplai Xiribec, entitat que aquest 
setembre ha estat guardonada amb 
la Medalla de la Vila, va estar molt 
satisfet de l’aplec de tardor, que 
després de 16 anys, com va afirmar, 
“posa de relleu la continuïtat de 
l’esplai”.  

Dos instants de la trobada 

de diumenge passat al Puig 

de la Creu. ||q. PaScuaL
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Estaven emocionades i amb ganes 
de connectar amb el públic. Dissab-
te passat, l’Anna Cascos (Pinya), la 
Carlota Arrey (Mandarina), la Gina 
Santaló (Llimona), la Noa Maossu-
tié (Kiwi) i la Mar Blanch (Maduixa), 
les cinc noves integrants de Macedò-
nia, escollides del càsting entre 800 
nenes que Macedònia va fer a finals 
de l’estiu de 2016, va saltar a l’esce-
nari per presentar el primer disc de 
la nova generació del grup infantil, 

La nova generació de Macedònia salta a l’escenari

Les 5 noves integrants 
del grup infantil canten 
a Rubí els temes del 
disc ‘Estic contenta’

Estic contenta. “És el primer con-
cert que fem soles, és molt guai es-
forçar-te a gravar un disc i després 
mostrar-ho a la gent”, deien gaire-
bé a l’uníson les noves fruites abans 
de començar el concert. 

L’actuació es va fer a la Rambla 
del Ferrocarril de Rubí com a cloenda 
de la Fira del joc i de l’esport al carrer 
de la ciutat vallesana. El director de 
Macedònia, Dani Coma, va subrat-
llar que Rubí també va ser la ciutat 
d’estrena de dues generacions anteri-
ors del grup. De fet, va ser un primer 
concert de contacte amb el públic ja 
que la posada de llarg definitiva de 
les noves fruites serà el 21 d’octubre 
amb La Festa dels Súpers a l’Estadi 
Olímpic de Barcelona.

Al concert de Rubí es van poder 
sentir les noves cançons del nou 
àlbum, que es va enregistrar al juny 
i veurà la llum aquesta tardor. “Al 

MÚSICA | NOU DISC

nou disc es parla de temes com 
la transsexualitat que ara es rei-
vindica molt, de ser com ets, de no 
voler aparentar una altra cosa per 
agradar als altres. A cada cançó un 
nen s’hi pot identificar i parla de 
valors que ells poden aprendre”, 
admetien les noves integrants de 
Macedònia.

Al crit de Rubí...Rubiales, les 
noves fruites van saltar a l’escena-
ri i un públic heterogeni, format per 
familiars, parents i seguidores del 
grup, es van lliurar a les cançons ale-
gres i divertides de la nova formada 
però no exemptes de cert compro-
mís. Fins i tot, hi va haver dos bisos 
on les noves fruites van cantar dos 
cançons del darrer disc de l’ante-
rior generació de Macedònia. Com 
no, al final, tot un clàssic, les noves 
fruites van repartir les escumes dels 
seus micros.

COR DE GòSPEL | ENTITAT

Neix a Castellar el cor de gòspel Di-versions
El nou cor s’ha 
constituït com entitat 
castellarenca

El passat 4 de juliol es va formalitzar 
l’acta fundacional del cor de gòspel Di-
versions, que avui ja és una nova enti-
tat castellarenca i també ho serà, pro-
perament, de la Generalitat. El grup es 
va gestar en el sí de l’Escola Municipal 
de Música Torre Balada, ja fa uns anys, 
“i trobàvem a faltar poder fer més ac-
tuacions, perquè ens haviem de con-
formar només amb la programació 

de l’escola”, explica Àlex Sancho, pre-
sident de l’entitat. De la junta, també en 
formen part Antoni Seguí (secretari), 
Roser Barrachina (tresorera), Carina Fi-
gueras (vocal) i Alba Permanyer (vocal). 

La directora artística de Di-versi-
ons és Anna Esquius, “era professora 
externa de l’escola i es va entusiasmar 
de seguida en el projecte”, diu Sancho. 

Per decidir el nom “vam fer una vo-
tació general, per decantar-nos per un 
dels 15 noms proposats”. El nom guanya-
dor té dos sentits. “El “di” de divertit i el 
“versions” perquè cantem versions de 
gòspel”. A més dels clàssics gòspel, el cor 
també ha anat incorporant un repertori 
de cançons mogudes. Qui vulgui incor-
porar-se al cor pot escriure a diversion-
gospelcor@gmail.com i es poden seguir 
a Facebook (@diversionsgospelcor). 

 Jordi Rius

  Marina Antúnez

Les cinc noves integrants de Macedònia durant el concert a Rubí. || J. riuS

El cor de gòspel Di-versions en una actuació a Sant Llorenç, el passat mes de març. ||  LL. MartÍ
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Setmana de 
la Mobilitat 
Sostenible 

i Segura 

Del 16 al 22 
de setembre

Dimecres 27 de setembre
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Inici de temporada. Circuit de 4 km
Lloc: Sortida i arribada al CAP Castellar
Hora: 9.30 h 
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

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

Proves de col·locació i 
inscripcions per a nous 
alumnes:
Demaneu dia i hora

Horari d’inscripcions:
Matins de 10 a 13 h i també 
les tardes de dilluns, dimarts i 
dijous de 17 a 19 h

INSCRIPCIONS CURS 2017-2018
Cursos presencials i semipresencials

cultura

El passat 19 de setembre, la pintora castellarenca Neus Segalés va inaugu-
rar una exposició a Lobby Bar, del grup Eurostars Hotels, a Barcelona, ti-
tulada ‘Alteraciones”. La mostra és oberta fins al 17 de novembre. Segalés 
presenta unes obres amb color, dibuix i materials ben estructurats, pin-
zellada sòbria i determinada, amb una gran varietat de matisos. L’artista 
aprofita al màxim el potencial expressiu dels materials que utilitza a través 
del dibuix i traços sobris. La seva obra mostra el treball fet en el sentit que 
atorga l’experiència reflexiva intel·lectual de l’ésser humà.   || M. a.

Neus Segalés inaugura a Barcelona

El Ball de Bastons de Castellar ha 
començat el mes de setembre amb 
molta energia. El passat 3 de setem-
bre, la colla va participar a la Festa 
Major de Sentmenat, acompanya-
da d’una xaranga molt animada a la 
plaça de l’Ajuntament, i també de ge-

El setembre dels bastoners
BALL DE BASTONS | BALLADES

El Ball de Bastons de Castellar el diumenge de Festa Major, a Castellar. || cEdida

ARTISTES LOCALS | PINTURA

gants i cap grossos. “Els bastoners 
de Sentmenat van estrenar vestu-
ari de color morat”, recorda Anto-
ni Castillo, president del Ball de Bas-
tons de Castellar. 

El dia 8 els bastoners de Cas-
tellar van actuar, en el marc de la 

Festa Major, a l’Era d’En Petasques, 
col·laborant amb Vilabarrakes i con-
juntament amb la colla bastonera de 
Barberà del Vallès, “que va mostrar 
un estil de ball molt diferent al nos-
tre”, diu Castillo.

El dia 10 al matí, el Ball de Bas-
tons va dur a terme una cercavila 
bastonera que va començar a l’Obra 
Social Benèfica, “on els avis ja ens es-
peren frisosos per veure’ns ballar”,   
i van resseguir els carrers Hospital, 
Passeig, Major, plaça Major, de l’Es-
glésia, St. Iscle, Palau Tolrà, de Cal-
des, de la Mina, “homenatjant la se-
nyora Pepita Gual, col·laboradora 
nostra”, i acabant a la plaça Albert, 
“en record del nostre mestre bas-
toner Joan Munt”. 

El dia 16, els de Castellar van 
participar a la 9a Festa Bastonera de 
les Comarques Meridionals de Cata-
lunya, convidats per la Colla de l’Es-
pluga de Francolí en motiu del seu 20è 
aniversari. El proper 24 de setembre 
actuen a Moià, conjuntament amb al-
tres colles.  || MariNa aNtúNEZ

SALA D’ACTES | UES

La UES presenta 
la 38a Ronda 
Vallesana

El passat divendres, la Unió Excur-
sionista de Sabadell va presentar la 
38a Ronda Vallesana a la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador, on hi va assistir 

una cinquantena de persones. “Hi 
havia una bona representació del 
Grup de Recerca de la Pedra Seca 
del Centre Excursionista de Cas-
tellar”, explica Ramon Pineda, un 
dels organitzadors, ja que aquest 
any el recorregut resseguirà diver-
ses construccions que el grup ha res-
taurat, a Sant Feliu del Racó. 

A l’acte, també hi va ser present 
el president del CEC, Jesús Gómez, 
els germans Massó, Josep Maria 
Torras, el matrimoni Lluelles i un 

bon grup de la UES encapçalat pel 
president, Eduard Navarro. 

“Vam explicar les caracterís-
tiques de la Ronda i com és la d’en-
guany”, diu Pineda. Es va passar un 
vídeo elaborat per Tomàs Mas i Jordi 
Xicola de la UES va presentar el lli-
bre de la Ronda. Pineda, J.M. Torras 
i Ramon Lluelles van explicar algu-
nes anècdotes i es va entregar un lli-
bre signat pel president de la UES 
al membre de la Pedra Seca Joan 
Roura, per la col·laboració.  ||  M. a.
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CINEMA
D’octubre a maig

Tornen els 
diumenges de 

cinema a Castellar
Cada diumenge

CINEMA D’ESTRENA
I un diumenge al mes

CINEMA FAMILIAR 

Més informació a 
www.auditoricastellar.cat

www.castellarvalles.cat/cinema

L’Ajuntament de Castellar ha posat 
en marxa un nou portal que neix amb 
l’objeciu de difondre els espectacles 
programats a l’Auditori Municipal Mi-
quel Pont i facilitar la compra antici-
pada d’entrades i abonaments per als 
diferents espectacles. 

El web www.auditoricastellar.cat 

Neix el portal cultural auditoricastellar.cat
El web permet la difusió 
dels actes i la venda 
anticipada d’entrades 
i d’abonaments

  Marina Antúnez

INTERNET | VENDA D’ENTRADES

‘Dansa de mort’ es podrà veure el proper 30 de setembre a l’Auditori.  || cEdida

s’estrena amb els continguts de la pro-
gramació de teatre, música i dansa de 
la temporada del trimestre, que s’ini-
cia el 30 de setembre amb l’obra ‘Dansa 
de mort’. En total, s’han programat 
7 espectacles.

Les persones que comprin les 
entrades a través de la web tindran 
un descompte de 2 euros per cada 
entrada. A més, es beneficiaran dels 
descomptes previstos en les diverses 
modalitats d’abonament que preve-
uen reduccions de fins al 50%. Des 
del nou portal també es podran com-
prar entrades per als espectacles de 
teatre familiar que es programen un 
cop al mes a l’Auditori. Es podran ad-
quirir, en aquest cas, a un preu de 5 
euros per espectacle.

Segons el regidor de Cultura, 

Assaig del Cor Sant Esteve, amb el director Jaume Sala, per a l’actuació que faran a La Pedrera. || cEdida

COR ST ESTEVE | LA MERCÈ

El Cor Sant Esteve 
cantarà a La Mercè 
de Barcelona

Diumenge 24 de setembre, a les 21 i a les 
22.30 hores, el Cor Sant Esteve participa 
a l’espectacle de gran format a la façana 
de La Pedrera, obert a tot el públic. “El 
cor de grans participa en el muntatge 
cantant dues peces de la ‘performan-
ce’ ”, expliquen del Cor Sant Esteve. La 
creació, produïda per la Fundació Ca-
talunya La Pedrera i dirigida per Lluís 
Danés, compta amb la música que ha 

Aleix Canalís, la nova web respon “a 
la voluntat de facilitar encara més 
l’accés de la ciutadania a l’oferta 
cultural que es programa a l’Au-
ditori”. El nou portal oferirà l’en-
llaç als continguts programats per 
entitats “al mateix Auditori o a al-
tres equipaments com l’Ateneu”.  
El web tindrà “un disseny més vis-
tós, amb fitxes de tots els especta-
cles, imatges, vídeos i enllaços a les 
crítiques i notícies que s’hagin ge-
nerat”, explica Canalís. A banda del 
nou web, els espectadors podran ad-
quirir anticipadament les seves en-
trades i abonaments amb els matei-
xos descomptes al SAC d’El Mirador 
pagant exclusivament amb targeta 
de crèdit i als mateixos preus que si 
la compra es fa per Internet.

composat Xavi Lloses, en un muntat-
ge audiovisual i d’il·luminació, un map-
ping titulat Els colors de la terra. “Les 
nenes del cor apareixeran als balcons 
de La Pedrera, amb grupets de 4 o 5, 
i cantaran”.

L’acte s’emmarca en la celebració 
dels 10 anys de Món Sant Benet. Les 
noies de Castellar que participen a l’es-
pectacle tenen entre 10 i 18 anys,  “nenes 
joves en edat de jugar que es posen al 
servei de professionals, no per prime-
ra vegada”, diuen del Cor. Demostren 
novament, “tenir molta concentra-
ció i professionalitat”. Les  cantaires 
“han començat el curs abans, per fer 
assajos per l’esdeveniment”, qui vul-
gui començar al cor pot fer inscripcions 
al correu coral.st.esteve@gmail.com o al 
telèfon 636739878.  ||  M. a.
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DESTAQuEM EXPOSICIONS

agenda del 22 de setembre  a l’1 d’octubre de 2017

DIVENDRES 22
19 h · XERRADA
Conferència: “Numerología pràc-
tica evolutiva: visión humanista, 
evolutiva y psicológica de la per-
sonalidad”
C. Josep Anselm Clavé, 3
Organització: Psicovallès

DISSABTE 23
De 9.30 a 13.30 h · TALLER
Taller d’autoprotecció i 
suport vital bàsic i DEA
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: Ajuntament

D’11 a 22 h · PROPOSTA
Speed Fest
Espai Tolrà i pl. de la Fàbrica Nova
Organització: Associació Custom 
de Castellar

11.30 h · JOCS
L’Hora de Pati
Pati de Les 3 Moreres
Organització: Biblioteca Municipal i 
Ludoteca Municipal

12 h · PROPOSTA
‘Vermut i poemes’. Lectura 
de poemes amb Dolors Ruiz
i Joan Romeu
Plaça Calissó
Organització: ANC Castellar

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet 
Pentagrama
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

DIUMENGE 24
De 10 a 18 h · PROPOSTA
Speed Fest
Espai Tolrà i pl. de la Fàbrica Nova
Organització: Associació Custom 
de Castellar

18 h · BALL
Ball amb Trifàsic
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

DILLUNS 25
20 h · PROPOSTA
Club de lectura de viatges 
Viatjar ben acompanyat: 
Mujeres que viajan solas
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

DIMECRES 27 
9.30 h ·  SORTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

12 h · CONFERÈNCIA
Sessió informativa sobre el 
Programa de Garantia Juvenil
Adreçada a joves de 18 a 29 anys
Servei Local d’Ocupació (c. 
Portugal, 2)
Organització: Ajuntament

20 h · PROPOSTA
Club de lectura en anglès 
Read & Chat: The Road, de 
Cormac McCarthy
Biblioteca Municipal
Organització: Biblioteca Municipal

DIJOUS 28
18 h · XERRADA
‘Detectar i comprendre els 
trastorns alimentaris’, 
a càrrec de Míriam Sánchez
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Suport Castellar

DIVENDRES 29 
17.30 h · TALLER
Taller per muntar i 
programar robots
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal i 
Digital&Green Skills Vallès

21.00 h · CINEMA
Cinefòrum: El otro lado 
de la esperanza
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

DISSABTE 30 

De 10 a 18.30 h · SORTIDA
Sortim a conèixer plantes 
medicinals i comestibles
Viver Tres Turons
Org: Tres Turons i Fem Arrels
*Cal inscripció prèvia a:
www.femarrels.cat

11.30 h · PROPOSTA
Racó 0-3 anys
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal
Col·laboració: Biblioteca Municipal

20.30 h · TEATRE
Dansa de mort, d’August 
Strindberg
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet d’Ambient
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

DIUMENGE 1
12 h · TEATRE
Teatre familiar: El Petit Príncep, 
amb la Cia. N54 Produccions
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

18 h · BALL
Ball a càrrec de De Gala
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

18.45 h · CINEMA
Diumenge d’estrena: Dunkerque
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

Homenatge a Josep Gibert i 
exposició de Blanca Gibert
divendres 29 · 19 h · Valls

amb motiu del 10è aniversari de la 
mort de Josep Gibert, la ciutat de 
Valls, població natal del paleoantro-
pòleg, li retrà un homenatge. L’acte 
consistirà en una exposició de pintu-
res de la seva filla, Blanca Gibert, que 
porta per títol  ‘calma tensa’ i que es 
podrà visitar fins al 15 d’octubre a la 
Sala d’exposicions Sant roc, al car-
rer Jaume Huguet,  a Valls. també es 
presentarà un nou llibre d’homenat-
ge dirigit pel doctor Francesc ribot 
en què hi participen més de 50 cientí-
fics d’arreu del món.

Exposició “Construint el territori. 
Arquitectura tradicional i paisatge
a Catalunya”
Fins al 31 de desembre, els dijous de 17 a 
20 h i els divendres de 10 a 13 h
c. Mina, 9-11
organització: arxiu d’Història de 
castellar, direcció General de cultura 
Popular, associacionisme i acció 
culturals del departament de cultura i 
Pau i institut ramon Muntaner

Exposició permanent d’escultures
de Josep Llinares
Ermita de Sant Pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074
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organització: 
Biblioteca Municipal antoni tort, digital&Green Skills Vallès, impulsat per 

Taller per 
muntar i 

programar 
robots

En col·laboració amb el projecte 
digital&Green Skills Vallès

Dv. 29/09/2017
17.30 h

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

Projecte subvencionat pel 
Servei Públic d’ocupació de 
catalunya i el Fons Social 
Europeu en el marc de la 
iniciativa d’ocupació Juvenil, 
d’acord amb els Projectes 
Singulars de Garantia Juvenil”

FARMÀCIES DE GuÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 22 EuROPA
DISSABTE 23 VICENTE
DIUMENGE 24 VICENTE
DILLUNS 25 CASANOVAS
DIMARTS 26 ROS
DIMECRES 27 PERMANYER 
DIJOUS 28 CATALuNYA 
DIVENDRES 29 VILÀ
DISSABTE 30 EuROPA
DIUMENGE 1 EuROPA 

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

DEFuNCIONS 

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

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

“La ironia suavitza el que és insuportable”
Thomas Bernhard

@jonasribo @urbex_destiny @mmuntada
London 2017 Lloc abandonat Blancafort

MEMòRIES DE L’ARXIu D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

A principis de la dècada dels qua-
ranta, acabada la Guerra Civil, foren 
moltes les parròquies que anaren re-
posant les campanes de les esglési-
es destruïdes al començament de la 
guerra. Aquí veiem els treballs de 
pujar-ne una al campanar de l’es-
glésia de Sant Feliu del Racó. El ter-
nal, a dalt de tot, afermat al  terrat 
del campanar, va pujant una cam-
pana que arriba quasi a una de les 
finestres. Deu ser un dia feiner, car 
escassament hi ha 10 o 12 persones 
mirant-s’ho.  
|| FoNS:arxiu d’HiStòria dE caStELLar || 

arxiuHiStoriacaStELLar@GMaiL.coM || 

FacEBook.coM/arxiuHiStoria 

Reposició de
campanes a Sant 
Feliu, vers 1940

Farmàcia Catalunya
C. Balmes, 57

T |  93 715 86 78

A la tardor cau més el 
cabell: mite o realitat?

Recoma-
nació

penúltima
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Després de les altes temperatures de l’estiu, així 
com l’exposició del cabell a agents externs força 
agressius (com el clor, el sol, l’assecador,...), és 
força normal adonar-se d’una caiguda més evi-
dent del cabell. L’efecte es deu a l’acceleració del 
cicle de creixement del cabell durant l’estiu, i a 
la tardor, s’evidencia la pèrdua. No obstant, dià-
riament es perden molts cabells que són reem-
plaçats per uns de nous, i la notòria caiguda en 
aquesta estació és, majoritàriament, habitual. 
Front la possible angoixa que pot causar l’ex-
cés de caiguda de cabell, cal saber identificar el 
tipus de caiguda de la què es tracta, o millor dit, 
de la causa que ho provoca. Podem trobar-nos 
amb causes com la genètica, malalties, medica-
ments, estrès...  que, com es evident, requereixen 
un tractament diferent. A la farmàcia podem de-
tectar el tipus de caiguda de cabell, pel que po-
drem recomanar productes dermo-farmacolò-
gics determinats, com xampús, locions o cremes, 
que potencien la nutrició i estimulació de l’acti-
vitat del fol·licle, afavorint i reforçant la fase de 
creixement del cabell. 
Posats a trencar mites, un altre de molt popu-
lar: rentar-se sovint el cabell o raspallar-lo molt 
no són causes de caiguda. 

Carme Daví Sayol
85 anys · 20/09/2017

Rosa Batlle Ibós
86 anys · 20/09/2017
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Griselda Domènech

Necessito reptes 
i aprendre molt 
als llocs on soc

Especialista en Retail
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Fent la carrera de Turisme, se li va despertar el cuquet 
per la Xina. Una mica cul inquiet, va decidir muntar una 
botiga de roba a Xangai amb marques catalanes. Ha 
treballat també per a Group Garella, Descente i Burberry 

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
aventurera
un defecte que no pots dominar?
L’exigència
una persona que admires?
Les dones en general
La teva paraula preferida?
dijous
Quin plat t’agrada més?
truita de patates
un color
El coral
un animal?
dofí
un cantant?
Michael Jackson
una pel·lícula?
‘El silencio de los corderos’
un llibre?
‘conversaciones con dios’ de N.d. 
Walsch
Què no pot faltar al teu armari?
accessoris

”

“

· Sempre has tingut la vocació 
de fer una carrera internacional?
No, sempre no. Quan vaig començar 
Turisme, em van començar a venir 
les ganes de sortir i de provar una ex-
periència a l’estranger. Vaig comen-
çar amb la llicenciatura en Estudis 
de l’Àsia Oriental que em van por-
tar fins a la Xina. Vaig començar a 
aprendre l’idioma i després Xina va 
ser la meva experiència professional.

 · Al 2009 vas obrir una botiga a 
Xangai, Griss BCN...
Era una botiga que reflectia bastant 
el que et podries trobar al Born de 
Barcelona tant a nivell de disseny 
com de marques de roba. El meu ob-
jectiu era portar tota la moda medi-
terrània a Xangai. Vaig obrir un con-
cepte amb diferents marques es-
panyoles, franceses i italianes per 

vendre-les al mercat xinès.

· Xangai va ser la ciutat idònia per 
obrir la botiga?
Sí, és la ciutat amb el que va més 
aquest concepte. La meva intenció, 
però, va ser desenvolupar el ma-
teix concepte  a altres regions de la 
Xina. Vaig estar investigant en ciu-
tats no tan cosmopolites com Xan-
gai i on també funcionava molt bé el 
concepte perquè, en no poder sortir 
a l’estranger com estan acostumats 
a Xangai,  potser tenia més èxit per-
què no tenien accés a aquesta moda. 
Hi havia marques com Sita Murt, Ex-
tart & Pano o Yerse.

· Portaves moltes col·leccions?
Feia dues col·leccions, una a l’hivern i 
l’altra a l’estiu d’uns 10 dissenyadors 
diferents.  Bàsicament eren els que 
m’agradaven més a mi, amb una se-
lecció de marques casuals, per anar a 
treballar i pel dia a dia i una altra per 

sortir o anar a algun esdeveniment 
o ocasions més especials.

· El tema de la moda sempre t’ha 
interessat?
Sí, sempre m’ha agradat molt la 
moda. Havia treballat en una saba-
teria de Sabadell durant una tempo-
rada, en una empresa que venia teles 
a nivell internacional, la meva iaia era 
modista... Sí, sempre m’ha interes-
sat el tema de la moda.

· Després de Xangai, vas tornar 
a Europa. Què vas fer?
Després d’estar uns tres anys a la 
Xina, a Xangai, me’n vaig anar a viure 
al sud de França, a Aix-en-Proven-
ce. Allà, una de les marques que vaig 
portar a Xangai, Group Garella, ne-
cessitava algú que substituís l’agent 
comercial que  portava tot el tema 
de l’Àsia perquè s’estava jubilant i el 
vaig estar ajudant. Després vaig ser 
cap de vendes de Descente i des del 

2015 fins fa poc mesos vaig ser res-
ponsable del departament de dona 
de Burberry Barcelona. 

· Pel que veig, poc temps estàs 
en un mateix lloc?
Sí, necessito reptes i aprendre molt als 
llocs on m’estic. Una vegada ho tinc tot 
après, em costa seguir en el mateix lloc.

· Et planteges tornar a marxar?
Potser sí, encara no ho tinc gaire
 clar. De moment, estic provant el 
tema del sector immobiliari que no 
l’havia provat mai. No és venda, sinó 
que té a veure més amb decoració 
i disseny. No sé si m’acabarà agra-
dant. El que tinc a dins és la moda i 
l’expansió de les marques.

· Estàs al dia de les pasarel·les de 
moda que es fan cada temporada?
Sí, he anat a bastantes. També en 
vaig organitzar moltes a Xangai quan 
tenia la botiga. Finalment, en vaig 

muntar una altra per a l’empresa 
francesa a la Fashion Week de Berlin.

· Per tant, estàs al cas del que es 
porta cada temporada ?
Quan vas a les botigues, es veu bas-
tant fàcil.  Una cosa que veig aquest 
any en la moda de senyor que es por-
tarà és combinar sabtes marrons 
amb cordons blau elèctric, vermell 
o groc. Sobretot colors llampants.

· Quin contacte mantens amb la 
teva vila, Castellar?
Visc a Barcelona, però a Castellar 
tinc encara molta família. Encara 
que no hi visqui, hi vaig sovint. És 
el meu poble, encara hi tinc amics. 
Vaig estar-hi fa poc per Festa Major.

· Castellar sempre al cor?
Sí, i tant. El poble és el poble. Sembla 
un poble petit però ens movem molt. 
I a Barcelona sempre trobo gent de 
Castellar del Vallès.    

 Jordi Rius


