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Setmanari d’informació local

Concert de Bars 
en homenatge a
Jordi Garròs

Les festes de Can 
Carner obren 
les celebracions de 
barri de Castellar

L’Ajuntament invertirà 650.000 euros en la millora dels equipaments escolars durant el període 2017-2019

Pla de xoc als equipaments escolars

cuLturA | P18

educAció | P09

ActuALitAt | P08

Bicampió 
d’espanya 
de martell

AtLetisme | P15

Joan Bea, a l’esglaó més 

alt del podi a Elx, després 

de proclamar-se campió 

d’Espanya. || CEDIDA

L’atleta veterà del cAc 
Joan Bea va aconseguir els 
títols de martell i martell 
pesant als campionats 
d’espanya celebrats a elx



DEL 30 DE juny AL 06 DE juLioL DE 201702

comerç

La perruqueria Urban fa uns dies ha estrenat nou local a l’avinguda Sant Este-
ve, 76. A la inauguració, celebrada el dia 19, hi van assistir nombrosos clients 
de l’establiment.  || rEDACCIó

El 16 de juny va obrir les 
seves portes al carrer Pe-
drissos, 17, “La maquineta”, 
un nou punt de venda de Lo-
tería y Apuestas del Estado. 
Al local, es pot jugar la Primi-
tiva, la Quiniela, la Loteria, 
l’Euromillones i la Bonoloto. 
A més, també es poden com-
prar articles de papereria. 
El propietari, Manuel Cas-
tillo, explica que la intenció 
era oferir un lloc de venda en 
aquesta zona de Castellar. 

Urban Perruquers canvia d’ubicació

Nou punt de venda de loteria als Pedrissos

menús refrescants a cal calissó

Cal Calissó fa un pas més en l’aposta 
d’oferir una oferta cada cop més àm-
plia als clients, ja fidels, que freqüen-
ten el local. Des que l’establiment va 
reobrir, el 19 d’agost de l’any passat, 
els responsables del local han anat 
emmotllant-se al ritme castellarenc. 
“Vinc de Barcelona i quan vaig obrir 
creia que tindria una clientela però 
veig que, aquí, és diferent”, explica 
Sergi Llobet, gestor de Cal Calissó. I 
és que “aquí hi ha molts clients fixes, 
qui ve a dinar repeteix dia, hora i 
menú”, afegeix. Bona part dels comen-
sals que dinen a Cal Calissó són “pro-
fessors de les escoles i treballadors 
de bancs”, apunta Maria Ansio, que 
és la xef de Cal Calissó des de fa qua-
tre mesos i cuinera des de fa 25 anys.

Al menú de migdia, Ansio ofereix 
plats de cuina mediterrània, “però 
amb un toc avantguardista, actua-
litzats”. A més, “són plats on es veu 

CAL CALISSÓ | restAurANt

el producte que es menja, i tot el que 
és fresc ho compro als comerços 
locals; la carn, ecològica d’El Cas-
tell; el peix, de Peixeteria Marina; 
les verdures, de Vila-Borrull, etc”. 

A l’estiu, Cal Calissó comença-
rà a oferir platets i menús de grup. 
“Amb la calor, hem notat que els cli-
ents venen molt més a la nit que al 
matí”. A més del menjar, qui s’apro-
pi a Cal Calissó també podrà degus-
tar sucs de fruita i batuts amb fruita 
100% natural, de l’empresa castella-
renca Gastrofresc, “i també oferi-

rem una barreja de smoothies 
o batuts amb combinat, i còc-
tels”, diu Llobet. 

Els dies de tancament canvi-
en i passen de diumenge i dilluns 
a dimarts, tot el dia, i dimecres al 
matí. Dimecres a la nit hi haurà 
ballada de tango “amb possibili-
tat de sopar abans”, divendres 
segueixen les sessions de deejays 
i durant dos dissabtes al juliol hi 
haurà concert. “Segurament, 
farem algun concert a l’agost 
però  no està tancat”.  

Maria Ansio és la xef de Cal Calissó. || CEDIDA

L’establiment 
ofereix sopars, sucs, 
batuts i còctels

  Marina Antúnez

BREUS
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tema de la setmanacomerç

Un any més, els comerciants de 
l’Avinguda Sant Esteve donen la 
benvinguda a l’estiu amb l’organit-
zació, per quart any consecutiu, de 
l’Avinguda Shopping Night en el tram 
comprès entre Roger de Llúria i Bar-
celona. Enguany, l’activitat comen-
çarà aquest divendres a les 17 hores 
i s’allargarà fins a mitjanit. “Altres 
anys, hem anat assajant altres 
horaris i creiem que aquest és el 
millor que s’adapta a tots els pú-
blics”, assegura el farmacèutic Lluís 
Casamada de la Farmàcia Casano-
vas i membre de l’associació de co-
merciants del carrer.

Una de les sorpreses de cada 
edició és que els comerciants es ves-
teixen de forma temàtica. Si l’any 
passat, els  botiguers van optar pel 
món de la granja, enguany sembla 
que triaran la imatge refrescant dels 
gelats, dolç que apareix a tots els 
cartells que anuncien l’esdeveni-
ment. A més de promocions especi-
als d’aquest dia amb la sortida dels 

una nit de compres a l’Avinguda
L’Avinguda sant esteve celebra aquest divendres, entre les 17 i les 24 h,  la quarta edició de l’Avinguda shopping Night

 Jordi Rius

CoMERç | 30 de JuNy

comerciants al carrer, hi haurà les co-
lles infantil i jove del Ball de Gitanes, 
l’actuació de la coral del Casal Cata-
lunya, el country d’Amics del Ball 
de Saló i els Castellers de Castellar.

A més d’aquesta dinamització 
pel carrer, també està previst el sor-
teig d’una panera amb productes dels 
comerços  juntament amb una capsa 
d’experiències que es farà a darrera 
hora de la nit. Els clients del carrer 
des de la setmana passada obteni-
en tiquets per al sorteig a l’efectuar 
la compra als comerços del carrer. 

També, a més dels establiments 
de l’avinguda, també hi seran comer-
ços que no són del mateix carrer.  Per 
Casamada, el més important d’aques-
ta Avinguda Shopping Night és  que  
“aquest dia no hi ha competènci-
es i el que es busca és potenciar el 
comerç en el seu conjunt més que 
les vendes d’un mateix comerç”. 

Casamada considera que cada 
cop més, a l’haver-hi més oferta, “els 
castellarencs i castellarenques 
compren més a la seva vila” tot i 
haver-hi fuites de compra encara 
importants a Sabadell.  Una imatge d’arxiu de l’edició de 2015 de l’Avinguda Shopping Night. || q. pAsCuAL

CoMERç CAStELLAR |  1 /07

Arriba la Nit de 
les Bruixes

Els Jardins del Palau Tolrà es trans-
formaran en un espai màgic aquest 
dissabte 1 de juliol. Des de les 7 de 
la tarda i fins a la mitjanit, l’As-
sociació de Comerciants Comerç 
Castellar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, hi organitzarà la Nit 
Embruixada.

D’aquesta manera, els Jardins 
del Palau Tolrà acolliran durant cinc 

hores diverses parades de comerços 
que oferiran els seus productes vari-
ats relacionats amb la temàtica de la 
fira. Hi haurà bijuteria, massatges, 
llibres, ganxet, encens, flors i plan-
tes aromàtiques i elements de deco-
ració. D’altra banda, també hi haurà 
paradetes d’alimentació on es po-
dran degustar diferents productes 
com ara smoothies, còctels i gelats.

A més a més, aquestes parade-
tes de comerç es combinaran també 
amb altres activitats lúdiques i cul-
turals. Així, a partir de les 19 hores 
s’oferirà un taller infantil de ganxet, 
un taller de dibuix i pintura i també 
hi haurà l’opció de maquillar-se com 
a diferents personatges màgics. A 

les 20h, l’escola d’anglès Kids&Us 
oferirà una representació teatral 
en aquesta llengua estrangera ano-
menada The world’s worst witch. De 
21 a 23 h la cantant castellarenca 
M.Davis amenitzarà l’activitat amb 
la seva veu en directe. 

D’altra banda, de 21 a 24 hores 
les persones interessades tindran l’op-
ció d’adquirir tiquets (fins a esgotar 
existències) per demanar que profes-
sionals del Tarot els tirin les cartes.

La 1a edició de la Nit Embrui-
xada és una proposta nova i dife-
rent amb què l’Associació de Co-
merciants i els comerços associats 
volen celebrar l’arribada de l’estiu. 

 ||  rEDACCIó

gAStRoNoMIA | 6-9 de JuLioL

La 4a edició del CorreTapa acull 
l’oferta de 18 restauradors

La  4a edició del CorreTapa, organitzada per Ielou Comunicació, arrenca el 
proper dijous i comptarà amb la participació de 18 restauradors de Caste-
llar. Com sempre, les tapes més begudes costaran 2,5 euros. Per incentivar 
el consum de tapes hi ha tres premis per als tastadors, que hauran d’aconse-
guir fins a cinc segells d’establiments diferents i votar la tapa que els sembli 
més bona. També hi ha un concurs d’Instagram on l’usuari que aconseguei-
xi més ‘likes’ guanyarà una samarreta oficial. Els establiments participants 
són: Bar Uday, Ca l’Aurora, Cal Calissó, Cal Crustó, Can Vilar II, Dos pas-
sos més, El Pastel, El Racó del Mercat, Frutos Ramíerez, Granja Chiropa, 
Ka Proveche, L’Obrador d’en Gregori, Mito Sushi Bar, Nigromante Restau-
rant, Picàpa’t, TBO i les pastissseries Muntada i Sant Jordi.  || rEDACCIó
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política

Pepe gonzález s’adreça a Josep  Maria Calaf en la moció de la plaça Catalunya. || C.DIAz

La plaça catalunya crispa el ple

L’actuació a la plaça Catalunya -la 
instal·lació d’uns jocs d’aigua al vol-
tant de l’escultura de la balena on hi 
havia la bassa d’aigua i que ja fun-
ciona a ple rendiment amb un gran 
èxit de visitants- encara cueja. Els 
tres grups de l’oposició i l’equip de 
govern es van etzibar tota una sèrie 
de retrets que van crispar el ple ordi-
nari de juny, celebrat dimarts passat, 
com poques vegades s’havia viscut en 
aquests anys de mandat municipal.

El detonant va ser la moció pre-
sentada conjuntament per ERC, De-
cidim i PDeCAT que s’alineava amb 
un manifest escrit per l’escultor de 
la balena, Joan Coderch, i per l’ar-
quitecte de la plaça Catalunya, Pere 
Roca, que mostra el seu desacord 
amb la intervenció que s’ha fet [llegiu 
el manifest a la pàgina 10]. Aquest es-
crit, tal com va detallar el regidor po-
nent de la moció, Josep Maria Calaf 
(ERC), titlla la intervenció  de “des-
tructiva” i considera que “es va ma-
nipular premeditadament la fitxa 
d’un element catalogat per poder 
justificar després l’actuació”. La 
moció també donava suport a la de-
claració de Castellar pel Patrimoni 
‘Qui protegeix el patrimoni?’, que 
sostenia “que la reforma duta a 
terme a la Plaça Catalunya vulne-
ra el dret de tots els ciutadans de 
la vila a gaudir d’un bé patrimoni-
al que queda malmès”, bàsicament 
l’eliminació de la bassa d’aigua. 

Finalment i, com a principal 
novetat, la moció recollia el posicio-
nament del departament de Cultura 
de la Generalitat al respecte. Segons 
aquest informe, datat el 19 de juny, eli-
minar l’espai d’aigua existent suposa 
perdre “un dels trets compositius 
significatius de la plaça i perjudi-
ca la comprensió de l’escultura. A 
més, el projecte presentat canvia 

L’equip de govern tomba una moció de l’oposició sobre l’eliminació de la bassa i carrega contra Patrimoni de la Generalitat

AJUNtAMENt | PLe de JuNy

Moció de Decidim Castellar  
per eliminar la publicitat sexista 

Moció d’ERC sobre la morositat 
en les comunitats de propietaris 
pels impagaments de la banca 

Moció d’ERC per al manteniment 
d’instal·lacions esportives 

alitzar que la disculpa s’havia produ-
ït “però, de cap manera, han modi-
ficat l’informe”.

Els altres portaveus dels grups 
de l’oposició van mostrar-se molt crí-
tiques amb la intervenció del regidor 
González. Bet Tena (Decidim) va qua-
lificar la intervenció del regidor de 
“demagògica i cínica” perquè a la 
plaça Catalunya “no hi ha làmina 
d’aigua, no s’ha respectat un ele-
ment catalogat i no s’ha fet ni cas 
ni a la Comissió de Patrimoni ni a a 
l’oposició quan es va demanar atu-
rar les obres”. “El que tenim final-
ment és el corró socialista”, va dir 
Tena, en relació a la majoria absolu-
ta que té Som de Castellar-PSC.  Bea 
Garcia (PDeCAT) va recordar a Gon-
zález que el PSC governa Castellar des 
de fa 10 anys i que “la història és fàcil 
de manipular”. “La realitat és que 
tenim un Catàleg de béns a protegir 
que no ha respectat l’Ajuntament”. 
A més, tal com també va dir Tena, la 
portaveu del PDeCAT va insistir que 
cap grup de l’oposició “discuteix els 
jocs d’aigua”. 

La moció va ser tombada pel vot 
contrari de l’equip de govern.

tres mocions aprovades

Abans, el ple va aprovar per unani-
mitat tres mocions. Una de Decidim 
contra la publicitat sexista arran d’uns 
cartells d’una discoteca que convida-
va les noies a ‘cubates’ gratis; ERC va 
tirar endavant una proposta que insta 
els bancs a pagar a les comunitats de 
propietaris on tenen pisos buits i una 
altra moció per acollir-se als ajuts de 
la Diputació per millorar el mante-
niment dels equipaments esportius.

La Junta de Portaveus també 
va decidir fer públic a través del ple 
d’un escrit de rebuig a la presència 
d’efectius de l’exèrcit espanyol a la 
vila, tal com va passar dimecres pas-
sat sense que l’Ajuntament en tingu-
és cap coneixement. 

 J.g.
ACoRDS PRINCIPALS

Comiat de tres               
regidors de Decidim

+ PLE

Seguint amb la filosofia i els estatuts 
de Decidim Castellar, dues regidores 
i un regidor d’aquest grup municipal 
van renunciar al seu càrrec en el 
ple de juny, coincidint amb els dos 
anys de mandat municipal.  Elisenda 
Alamany, Conxi Gracia i Jordi Uyà 
van deixar el relleu a Xavi Alavedra, 
Ita Espinosa i Ramon Permanyer.
Jordi Uyà va ser el primer en 
acomiadar-se destacant que era el 
punt i final d’una etapa de la seva 
vida bastant paradoxal. “Mai hauria 
pensat que seria regidor i faria un 
dia un pas efectiu i concret dins 

substancialment les raons de ca-
talogació d’aquest espai públic”.  
Com a ponent de la moció, Calaf va 
acusar l’equip de govern de voler pre-
sentar la polèmica “com una con-
frontació entre una qüestió pa-
trimonial i l’esbarjo dels nous jocs 
d’aigua”. “Volem que es respecti el 
patrimoni i volem jocs d’aigua”, va 
dir, tot defensant que els jocs d’aigua 
es podien haver ubicat en una altre 
punt de la plaça Catalunya.

La resposta del tinent d’alcal-
de d’Urbanisme, Pepe González, va 
voler centrar-se en rebatre “les fal-
sedats d’una moció maniquea”. El 
regidor va fer un recorregut històric 
per les vicissituds de la plaça Cata-
lunya i va recordar que en el projec-
te inicial “no hi havia cap escultu-
ra, hi havia només una bassa” i 
que, quan la plaça va ser inaugura-
da l’any 1995, “a bombo i plateret”,  
ja va arrencar “amb problemes a 
la bassa que mai es van poder re-
soldre”. Per González, abans de la 
instal·lació dels jocs d’aigua, la plaça 
Catalunya  era “un espai de formi-

gó, engabiat i amb una bassa de di-
fícil manteniment”.   “Ara, hem fo-
mentat l’ús lliure de l’espai que ha 
esdevingut un lloc de referència, 
possiblement l’espai per on passa 
més gent de Castellar”. També va 
informar que si s’aplica la pujada del 
cost de la vida dels 22 anys que fa de 
la construcció de la plaça, l’obra hau-
ria suposat un cost de 3,4 milions i 
400.000 € l’escultura. 

Pepe González va reivindicar 
els avenços fets en matèria de patri-
moni a la vila en els 10 anys de govern 
socialista. Va recordar que s’ha apro-
vat un nou POUM i un Pla especial del 
Catàleg de Patrimoni i que s’estan po-
sant en marxa els plans especials del 
riu Ripoll i del casc antic, “on hi ha 
també la mateixa comissió del pa-
trimoni”. Justament sobre la qües-
tió patrimonial -el moll de l’os de la 
polèmica-, González va recordar que 
la plaça té el nivell de protecció 4, el 
més baix, que fa referència a qües-
tions ambientals i que el projecte va 
passar per exposició pública “sense 
cap al·legació ni esmena”.

polèmic informe de la generalitat

El moment més tens del ple es va viure 
quan es va debatre l’informe  fet per 
Patrimoni del departament de Cultu-
ra de la Generalitat. El regidor Gonzá-
lez el va qualificar d’informe “vergo-
nyós”  que “contribueix a la farsa” 
perquè, al seu parer, només pot entrar 
a fer “consideracions estètiques”. En 
aquest sentit, l’alcalde, Ignasi Gimé-
nez, va ser més explícit i va informar 
que havia parlat telefònicament amb 
el director general d’Arxius, Bibliote-
ques, Museus i Patrimoni, Josep Boya. 
Segons Giménez, “Boya s’ha mostrat 
sorprès per l’existència d’aquest in-
forme i ha demanat excuses perquè 
ni s’ha consultat l’Ajuntament per 
fer-lo ni encara se li ha notificat”. 
“És una falta de respecte absolu-
ta a l’autonomia municipal”, va su-
bratllar l’alcalde. Segons Giménez, el 
que diu la Generalitat és que  hi ha “un 
desencontre estètic i que no s’ha fet 
cap atemptat contra el patrimoni. 
Si hagués estat així, s’obriria un ex-
pedient contra l’Ajuntament”. Tot i 
aquestes explicacions, Calaf va puntu-

la política. L’encreuament d’una 
sèrie de coordinades van fer que de 
sobte em trobés implicat en aquesta 
funció pública. Ingènuament i des 
d’una trajectòria humanística vaig 
anar acceptant els reptes amb el 
convenciment que ara es produirien 
les coordinades històriques que 
afavorien una recuperació de la 
política des de l’humanisme. Però 
ja ho he dit, ingènuament”.  Uyà va 
afegir: “No hem de deixar de cercar 
el bé comú i la justícia social”. 
Elisena Alamany, qui ja està exercint 
com portaveu de Catalunya en Comú 
a nivell nacional, va manifestar que 
no sabia si marxava a un lloc millor 
o pitjor, “però tot el que he après de 
la política ho he après a Castellar”. 
Alamany va dir que al llarg d’aquests 
anys no ha defensat que quan pitjor 
ho faci l’equip de govern, “millor 

per a nosaltres, perquè en definitiva 
qui perjudica aquesta filosofia 
d’oposició és sempre la ciutadania”. 
També va confessar, però, que aquell 
municipalisme que intuïa com a 
espai d’innovació política “penso 
que no acaba d’arribar a Castellar”. 
Conxi Gracia va tancar els discursos 
de comiat. La regidora va compartir 
que havien passat moltes coses a la 
seva vida que han superat les seves 
expectatives. “He après molt tant de 
dins del consistori com de la vida, he 
sentit orgull quan algú ens ha felicitat 
per la feina que hem fet a l’Ajunta-
ment”. També va donar les gràcies 
als seus companys, als votants i a 
l’oposició. “Ens continuarem veient 
per aquest poble, que volem que 
sigui millor i que per aconseguir-ho 
crec que hem d saber deixar l’orgull i 
la prepotència de tots a un costat”. Jordi Uyà, Conxi gracia i Elisenda Alamany després d’acomiadar-se del ple. || C.DIAz
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ciutadania

La demarcació de Barcelona és on més 
incidències per lgtbifòbia es registren 
arreu del territori català. Aquest fet és 
un dels quals es van denunciar dilluns 
passat a la tertúlia sobre transexualitat 
que va tenir lloc a la Biblioteca Muni-
cipal. L’acte, que portava per títol Mil 
colors!, estava emmarcat en la progra-
mació  d’activitats del Dia Mundia per a 
l’Alliberament  de lesbianes, gais, trans, 
bisexuals i intersexuals (LGTBI) que 
té lloc cada 28 de juny.  

Així, la trobada va arrencar amb 
la lectura del manifest elaborat per la 
Diputació de Barcelona amb motiu de 
la jornada reivindicativa. El text recull 
el compromís de la corporació de “con-
tinuar treballant donant suport al 
territori a les campanyes i activitats 
transversals de sensibilització i llui-
ta contra la violència”.  L’objectiu final 
que defensa el manifest és apostar per 
per la igualtat significativa per acon-
seguir un escenari on “on les diferèn-
cies per orientació afectiva i sexual, 
d’identitat de gènere i expressió de 
gènere siguin respectades”.

Lluita per la llibertat de poder ser qui vulguis ser

tertúlia sobre LgtBI a la Biblioteca Antoni tort, dilluns passat. || r.GóMEz 

 Rocío gómez 

28 DE JUNy | LGtBi

LGTB Terrassa van explicar les seva 
experiència com a persones intersexu-
als i transexuals. Entre d’altres qües-
tions, van destacar la necessitat de 
treballar per erradicar la transfòbia i 
trencar els estereotips que envolten la 
transexualitat. A tall d’exemple, els po-
nents va explicar que sovint s’identifica 
la identitat de gènere amb l’orientació 
sexual, tot i que són conceptes inde-
pendents, o que es relaciona la trans-
exualitat amb la prostitució o el món 
de l’espectacle. En aquest sentit, es va  
posar especial èmfasi en la importàn-
cia de visibilitzar el col·lectiu LGTBI. 
“No ens agraden les etiquetes però 
posar nom ens ajuda, perquè sense 
etiquetes som invisibles”, va asse-
gurar Àlex Bixquert. En el seu cas, no 
s’identifica ni amb el gènere masculí 
ni amb el femení, assegura que és de 
gènere neutre. “Legalment no exis-
tim”, va apuntar.

Tant en Carlos com en Kai, van 
narrar el seu procés de trànsit. Van 
néixer amb genitals femenins però són 
homes. “Sempre hem estat homes, 
però per donar el pas has d’estar pre-
parat. És un procés molt dur”, va re-
conèixer  Carles  Castón.  “El primer 

castellar del Vallès es suma al dia mundial per a l’alliberament LGtBi amb una tertúlia sobre la transexualitat

Després de la lectura del mani-
fest, del visionat d’un curtmetratge i 
d’una breu actuació musical a càrrec 
de Míriam Aguado, va tenir lloc una 
tertúlia que es va centrar en la trans-
exualitat. El debat obert va comptar 
amb la participació de David Tello i 
Anna Serra, president i membre de la 

junta de Chrysallis AFMT a Catalunya, 
respectivament, i amb Carlos Castón 
i Àlex Bixquert, president i vicepresi-
denti de LGTB Terrassa. També va 
participar-hi Kai Moyano, membre de 
la Junta LGTB Terrassa i coordinador 
de l’Espai Trans Terrassa. 

Durant el col·loqui, els ponents de 

pas és estimar-te a tu mateix, tal com 
ets”, va afegir Kai Moyano. 

En aquest procés de trànsit, la 
família i l’entorn més proper juguen 
un paper essencial. Tello és pare d’un 
infant trans que va començar el tràn-
sit als 6 anys. Des de l’entitat que pre-
sideix, Chrysallis Catalunya, ofereixen 
assessorament i suport a les famílies 
d’infants i adolescents trans, i també 
als mateixos infants i joves.  “El meu 
fill, en Dani, no era un nen feliç. Era 
introvertit. Li queia el cabell per l’es-
trés”, va explicar Tello.  En aquest viat-
ge d’acceptació personal, “la fortalesa 
de la família empodera l’infant” per-
què al cap i la fi, “tothom té dret a ser 
feliç”, va apuntar Anna Serra, mem-
bre de la junta de Chrysallis.

Tanmateix, tots els convidats 
van coincidir que queda molta feina 
per fer en l’àmbit social, legal,  però 
també sanitari i educatiu, en els quals 
cal formar i sensibilitzar els professi-
onals d’aquests sectors. 

Finalment, David Tello va asse-
gurar que cal lluitar perquè “tothom 
pugui ser allò que vol ser”, perquè 
ningú ha de determinar “què vol dir 
ser home o dona”.  
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Castellar del Vallès, 21 de juny de 2017

L’alcalde
Ignasi Giménez Renom

BAN
L’alcalde fa saber:

• Prohibit estacionar als vorals de la carretera envaint la calçada 

 (Reglament general de circulació).

• Prohibida la circulació de vehicles motoritzats pel llit sec i per la 

 làmina d’aigua dels rius, els torrents i tota mena de corrents d’aigua 

 (Llei 9/1995, d’accés al medi natural).

• Prohibida tota activitat que pugui provocar contaminació o 

 degradació de l’entorn del riu, com ara utilitzar sabons i deter  

 gents, o abandonar residus de qualsevol tipus 

 (Reial Decret Legislatiu 1/2001).

• Prohibit pescar sense llicència (Llei de Pesca 22/2009).

• Prohibit encendre foc (Decret 64/1995).

Que d’acord amb les atribucions de l’ar-

ticle 53 apartat 1.f de la Llei Municipal i 

de Règim Local de Catalunya, text refós 

aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 

de 28 d’abril es comunica a la pobla-

ció que: 

Els espais fluvials són considerats en-

torns d’especial protecció. Per aquest 

motiu es recorda a les persones que uti-

litzen aquests espais les següents nor-

matives vigents:

actualitat

Onze alumnes de 2n de Batxillerat dels 
instituts Castellar i Puig de la Creu van 
rebre la setmana passada, en el marc 
del Certamen Atenea un reconeixe-
ment pels seus treballs de recerca re-
alitzats durant el curs 2016-2017 en 
l’acte que es va celebrar a l’edifici El 
Roure de Polinyà.

Així, de l’Institut Castellar van 
resultar guardonades, d’una banda, 
Laura Fernández, Patrícia Canci-

tres treballs de recerca 
guardonats als premis Atenea

El regidor de joventut, Dani Pérez, amb algunes dels estudianst guardonats || CEDIDA

onze alumnes castellarencs han rebut aquest reconeixement acadèmic

no, Priscila Garcia, Paula Estirado i 
Emma Campos pel seu treball “Nuit 
Debout”, sobre aquest moviment d’in-
dignats que es va produir el març de 
2016, principalment, contra la refor-
ma laboral “El Khomri” proposada pel 
govern de François Hollande. També 
van rebre el reconeixement Francesc 
Casanovas, Clàudia Lozano, Clara 
Mas i Eulàlia Puig per “Aproximació 
a l’estudi de la memòria”, un treball 
que tenia per objectiu principal ex-
plorar i conèixer el funcionament i 
l’organització de la memòria.

EDUCACIÓ | Premis

Per part de l’Institut Puig de la 
Creu, el treball guardonat va ser “Cul-
tura Oriental vs Cultura Occidental”, 
de les alumnes Clàudia Garcia i Núria 
Jam, sobre la cultura i l’educació japo-
neses, a partir de les quals planteja una 
hipòtesi sobre la vinculació entre Ori-
ent i Occident.

A més dels tres treballs caste-
llarencs, també van ser reconeguts 
sis treballs d’alumnes dels instituts 
dels altres municipis participants al 
certamen.

El Certamen Atenea  és una inici-
ativa anual impulsada pel Servei Edu-
catiu del Vallès Occidental VIII. L’ob-
jectiu és potenciar i donar a conèixer 
els treballs de recerca relacionats amb 
les arts, les ciències de la naturalesa, de 
la salut i del medi ambient, les ciènci-
es socials, les humanitats, les llengües, 
l’educació física, les matemàtiques i la 
tecnologia, elaborats per alumnes de 
2n de Batxillerat dels centres educa-
tius de Castellar del Vallès, Palau-so-
lità i Plegamans, Polinyà i Sentmenat.

L’acte va comptar amb l’assis-
tència, a banda dels alumnes i fami-
liars i amics, de diverses personali-
tats de tots els municipis (en el cas de 
Castellar, el regidor de Joventut, Dani 
Pérez), així com professors i profes-
sores dels instituts i els Inspectors 
d’Ensenyament dels Serveis Territo-
rials al Vallès Occidental del Departa-
ment d’Ensenyament, Joaquim Núñez 
i Josep Vallcorba.  

 Redacció

Com ja és tradició a l’antena de Ràdio Castellar, la final del concurs infan-
til Quin Cacau! (QKK!) és un dels moments culmiants de la recta final de 
la temporada radiofònica. La 2016-2017 serà recordada perquè l’emisso-
ra municipal ha arribat als 35 anys d’emissions ininterrompudes. Des-
prés de Sant Joan, Ràdio Castellar obre un parèntesi de tres mesos en la 
seva graella habitual i bona part dels programes realitzats per entitats 
i voluntaris de la vila descansen. També fa vacances el magazín matinal 
Dotze, que el passat 23 de juny va fer un programa especial des del Mer-
cat Municipal.   || rEDACCIó

Ràdio Castellar clou la 35a temporada

CoMUNICACIÓ | fi de curs

Un dels equips guanyadors del QKK! 16/17 amb les presentadores de l’espai. || C.L.

El magazín Dotze va tancar la temporada fent programa al Mercat Municipal. || j.G.
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La diputada de JxSí, alcaldessa de Ca-
lella, i directora de la campanya pel 
‘sí’ del PDeCAT, Montse Candini, va 
participar dimecres passat al sopar 
col·loqui que van organitzar els de-

sopar pel ‘sí’ del PdecAt
La secció local dels demòcrates va convidar la directora de la 
campanya pel ‘sí’ del PdecAt, la diputada montse candini 

Al centre, M. Candini, amb el president i la portaveu de PDeCAt Castellar, J.taló i B.garcia  || r.G.

mòcrates castellarencs a Cal Calis-
só. Candini va posar damunt la taula 
“les raons” per tal que se celebri el 
referèndum sobiranista el proper 1 
d’octubre, i que el vot sigui el ‘sí’. Així, 
la diputada va assegurar que Catalu-
nya “és un país generador d’una ri-
quesa d’economia productiva que 

pot tenir retorn en l’àmbit social, 
cultural, entre d’altres”.

D’altra banda, Candini va asse-
gurar que des del govern català de-
fensaran el referèndum “amb raons, 
amb compromís i amb una vocació 
cívica perquè puguin votar tant els 
del sí com els del no”. 

En aquest sentit, la diputada va 
carregar contra els partits unioniste-
perquè sosté  que  “volen una demo-
cràcia poruga, condicionada, que de-
mani permís per la llibertat del propi 
país”, va dir. “A diferència dels unio-
nistes, nosaltres volem que ells s’ex-
pressin, i ells volen impedir que nos-
altres ho fem”, va afegir Candini. 

castellar al parlament

La diputada del PDeCAT al Congrés 
dels Diputats, Lourdes Ciuró,  ha en-
trat una pregunta a la Cambra Baixa 
per saber si el govern de l’Estat va no-
tificar als ajuntaments de Castellar del 
Vallès i Sabadell la celebració dels exer-
cicis de maniobres de militars. La di-
putada afirma que des del PDeCAT es 
vol esbrinar “perquè es va escollir la 
zona del rodal per fer maniobres”.

PDECAt | referèNdum

Autoescoles de tots els municipis que examinen a Sabadell es van con-
centrar dimarts a les 8 h a l’oficina de Trànsit del c. de l’Escola Industri-
al de Sabadell per reivindicar la situació que estan patint, ja que algunes 
porten fins a tres setmanes sense poder portar alumnes a examen. Les 
autoescoles castellarenques també van participar. “Hem anat totes les 
autoescoles de la vila i ens hem reunit amb les altres. Tots plegats, 
hem anat fins a trànsit on hem llegit un manifest. Després hem agafat 
els cotxes i un centenar de vehicles hem fet una marxa”, va explicar 
Ádamo Membrives, de l’autoescola Clavé. A causa de la vaga d’examina-
dors, les autoescoles han d’esperar molt de temps per poder examinar. A 
més, des de fa uns cinc anys, la DGT va posar un límit d’exàmens a cada 
autoescola. “Demanem poder examinar sense límits. No anem con-
tra els examinadors, anem contra el sistema. Falta personal i no en-
tenem les limitacions que ens posen”.   || C.DOMENE

El ‘Biciregistre’ és un sistema infor-
màtic de registre de bicicletes, pro-
pietat de la Xarxa de Ciutats per la 
Bicicleta que compta amb la partici-
pació de la Direcció general de tràn-
sit i diversos Ajuntaments. Castellar 
en Comú proposa a l’Ajuntament ad-
herir-se a aquesta xarxa, “una asso-
ciació que té per objecte la genera-
ció d’una dinàmica entre les ciutats 
espanyoles actualment amb més de 
30, amb la finalitat de facilitar, fer 
més segura i desenvolupar la circu-
lació dels ciclistes, especialment en 
el mitjà urbà”, apunten els comuns 
en un comunicat de premsa.
Castellar en Comú pretén que mit-
jançant el Biciregistre es pugui re-
gistrar una bicicleta de qualsevol ciu-
tadà/na de Castellar en una base de 
dades, amb les característiques mes 
significatives de la bicicleta, fins i tot 
la seva fotografia, “amb l’objectiu de 
minimitzar el risc de robatori i fer 
possible la recuperació de la bicicle-
ta, d’acord amb el conjunt d’Ajunta-
ments adherits al sistema”, apunten. 
El Registre de bicicletes es realitza-
ria mitjançant un sistema que permet 
el marcatge de cada bicicleta a partir 
d’un numero de sèrie que atorga el sis-
tema.   || C.DOMENE

Les autoescoles de la vila 
es manifesten a Sabadell

Castellar en Comú 
vol que l’Ajuntament 
s’adhereixi al 
‘Biciregistre’

Uns 100 cotxes d’autoescola es van manifestar fins a la Mancomunitat. || CEDIDA 

CoNCENtRACIÓ | VAGA d’exAmiNAdors MoBILItAt | BicicLetA

 Rocio gómez
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actualitat

Una de les sortides que van fer els bombers de Castellar el passat 23 de juny. || bOMbErs vOLuNtArIs DE CAstELLAr

vIA PúBLICA | sANt JoAN

fLAMA DEL CANIgÓ | trAdicióNs

Dues incidències 
a Castellar 
durant la revetlla 

La revetlla de Sant Joan  d’enguany 
ha estat una de les més tranquil·les 
dels darrers anys a Castellar, segons 
ha explicat el cap de Bombers Volun-
taris de Castellar, Cisco Altarriba.

Tot i que durant la nit del 23 al 24 
de juny, els bombers del parc de Caste-

llar van sortir en 24 ocasions a reque-
riment del ciutadà, a Castellar només 
van haver de fer dos serveis. “A Cas-
tellar vam actuar en un petit foc de 
matolls als Fruiters, que els veïns 
ja havien començat a apagar i en un 
contenidor del carrer Barcelona, 
on la Policia Local estava actuant 
amb un extintor. Vam haver de sor-
tir, però a Sabadell, Caldes de Mont-
bui i Sentmenat per focs de marge, 
papereres cremades i contenidors, 
tots provocats pels petards”.

El cap dels bombers explica que 
durant el cap de setmana, també van 
haver de fer sortides a altres munici-
pis. “Hem anat a Caldes, Sentmenat 
i a Sant Llorenç, també per matolls. 
La vegetació és combustible fi, per-
què ja està molt seca”.  

una revetlla de sant Joan amb to reivindicatiu 
 La flama del canigó va arribar a la vila acompanyada d’actuacions, del manifest, d’una foguera i de gresca 

La flama del Canigó va arribar divendres 
23 de juny, a les 20h a la plaça del Mira-
dor, per arrencar amb la revetlla de Sant 
Joan a Castellar, una celebració carrega-
da de reivindicació que va comptar amb 
la participació dels Capgirats, el Ball de 
Plaça i els Gegants. Després d’un sopar 
popular a les 22h, es va procedir a encen-
dre una foguera amb fustes, mobles vells 
i cadires inservibles. L’atleta del Club At-
lètic Castellar, Àngel Vilalta, acompanyat 
d’una vintena de corredors de l’entitat i 
de canalla que es va sumar durant el tra-
jecte per escortar-lo, va recórrer 2 km 
pels carrers de Castellar transportant 
la flama que va donar la benvinguda a la 
revetlla de Sant Joan. És una tradició cul-
tural d’arreu dels països catalans. Una li-
túrgia, lligada al solstici d’estiu, que s’ini-
cia amb una flama al cim del Canigó que 
es reparteix arreu del país i culmina amb 
l’encesa de les fogueres de Sant Joan de 
diferents municipis.

El triumvirat d’entitats ja consa-
grades com a protagonistes de les cites 
socials i culturals de la vila, els Capgi-
rats, el Ball de Plaça i els Gegants, van 
acompanyar la cerimònia. L’actuació 
dels castellers, compassats musical-
ment per gralles, va adornar l’entrada 
de la flama a la plaça. Aleshores va ser 
el torn dels parlaments. L’alcalde de la 
vila, Ignasi Giménez, va recordar el ca-
ràcter cultural de la cerimònia i la im-
portància que té arreu del territori de 
parla catalana: “Catalunya, Catalunya 
Nord, València i Mallorca”. Seguida-
ment, Trini Pérez, coordinadora de l’As-
semblea Nacional Catalana de Castellar, 
al costat d’un immens SÍ que presidia 
l’escenari, va fer un pronunciament po-
lític, apel·lant a la mobilització popular 
en clau nacional i lamentant “l’ofensi-
va del govern espanyol”.

L’escriptor Jacint Torrents va lle-
gir el missatge de la flama. Fent referèn-
cia a les fogueres, el manifest reivindica 
que “cremarem tot allò que no serveix, 
també les lleis que ens neguen el dret a 

ser i estar”. A més, va citar poetes dels 
Països Catalans, com Vicent Andrés 
Estellés: “Allò que val és la conscièn-
cia de no ser res si no s’és un poble”; i 
Pere Quart: “Tinguem una esperança 
infinita, alegre, combativa i culta en 
guanyar la batalla”. Altrament, Tor-
rents, llegint el text, va enviar “un re-
cord fraternal als amics provençals, 
que també encenen les fogueres amb 
la flama del Canigó tot recordant els 
lligams històrics i culturals de les na-
cions de Provença i Catalunya”. Per 
últim, es van recordar paraules de Muriel 
Casals: “Nosaltres som el somni. I, amb 
coratge, el convertirem en realitat”.

Després de la cerimònia de lectu-
ra del text de la flama, va ser el torn del 
Ball de Plaça i dels Gegants de Castellar, 
que van precedir el sopar popular de bo-
tifarra, pa amb tomàquet i coca. I quan ja 
començaven a esclatar petards, els pri-
mers coets pirotècnics espetegaven al 
cel i la canalla ja alçava bengales, es va 
procedir a encendre una muntanya de 
fusta apilada. La tradicional foguera de 
Sant Joan va cremar aproximadament 
durant una hora. Per a molts joves, però, 
la cerimònia tot just començava, ja que 
els Deejays del Revés van amenitzar la 
revetlla amb la col·laboració del servei de 
bar dels Castellers de Castellar, els Cap-
girats. Els discjòqueis locals van estar 
animant la gresca fins a la matinada. 

la festa de can carner

El cap de setmana festiu també es va cen-
trar a Can Carner durant el cap de set-
mana.  Entre d’altres activitats, el barri 
va celebrar la revetlla de Sant Joan ba-
llant les cançons de Musical Platinium. 
En total es van reservar més de 50 tau-
les, aplegades davant de l’escenari, on 
més de 300 persones van sopar abans 
que comencés el concert, que va atraure 
castellarencs i també gent de la rodalia 
de la vila. Fins a les 4 de la matinada, el 
grup local Musical Platinum, que fa 20 
anys que amenitza festes majors i fes-
tes privades, revetlles, sales d’oci noc-
turn i casals de gent gran, va oferir un 
concert animat. 

  guillem Plans

Dos nens juguen amb bengales davant de la foguera de Sant Joan a la plaça d’El Mirador . || G. pLANs

Actuació del grup Musical Platinium a la revetlla de Sant Joan de les festes de Can Carner. || G. pLANs

  Cristina Domene
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actualitat

L’Ajuntament de Castellar del Vallès in-
vertirà durant el període 2017-2019 prop 
de 650.000 euros en la millora dels equi-
paments escolars de la vila. El consisto-
ri ha planificat un seguit d’intervencions 
que s’han distribuït al llarg de tres anys: 
147.000 euros per a aquest 2017 i 250.000 
euros per a cadascun dels exercicis de 
2018 i 2019.  A través d’un comunicat de 
l’Ajuntament, l’alcalde, Ignasi Giménez,  ha 
informat que “aquest pla respon a l’aposta 
prioritària de tenir al dia les instal·lacions 
dels centres docents del municipi”. Gimé-
nez ha afegit que “aquestes inversions són 
extraordinàries i se sumaran a les parti-
des de manteniment que ja hi ha previstes 
cada any al pressupost ordinari”.

el coral i el bonavista

L’Ajuntament iniciarà aquest mes de ju-
liol l’execució d’aquest pla amb la subs-
titució de la coberta de l’Escola Bressol 
Municipal El Coral. La inversió, valorada 
en 107.000 euros, inclourà la retirada de 
les plaques de fibrociment i la col·locació 
d’un panell amb aïllament tèrmic i l’aca-
bat amb teula ceràmica. A més, també es 
canviarà el cel ras de les aules del centre. 

D’altra banda, aquest estiu també 
es durà a terme la reforma dels lavabos 
de l’escola Bonavista, ubicada sota l’Era 
d’en Petasques, una actuació valorada en 
40.000 euros.

El pla de millora continuarà execu-
tant-se els dos propers anys amb una vin-

tena  d’intervencions per un valor total de 
500.000 euros a totes les escoles d’infan-
til i primària i als edificis municipals de 
l’Escola d’Adults, l’Escola de Música i a 
la Ludoteca. Segons assenyala Giménez, 
“la major part d’aquestes actuacions es 
duran a terme a l’estiu, per tal de no en-
torpir el desenvolupament de l’activitat 
educativa durant el curs escolar”.

el gruix de les obres al 2018
En concret, el 2018 s’actuarà a l’esco-
la Sant Esteve -reforma dels lavabos de 
la planta baixa i del primer pis, millores 
acústiques al menjador i canvi del pavi-
ment vinílic de les aules d’infantil-; a l’es-
cola Emili Carles-Tolrà -millores a la co-
berta del gimnàs-; a l’escola Municipal 

Pla de xoc per invertir 650.000 euros 
per a la millora dels equipaments escolars

vista de la teulada d’El Coral, on es retiraran les plaques de fibrociment. || CEDIDA

Aquest estiu es farà la substitució de la coberta de l’escola bressol el coral i millores al Bonavista

  Redacció

2017 
substitució de 
la coberta d’El 
Coral i millores al 
bonavista   

2018 i 2019 
Iintervenció a 
totes les escoles 
d’infantil i 
primària i als 
centres educatius 
municipals

EDUCACIÓ | oBres

de Música Torre Balada -canvi de l’es-
cala interna per adaptar-la  la normati-
va-; a l’escola Municipal d’Adults -canvis 
en la distribució de la sala de professors 
i direcció i altres millores-; i a les esco-
les Joan Blanquer, Mestre Pla i El Sol i la 
Lluna, Ludoteca, Escola de Música i Es-
cola d’Adults es farà una millora energè-
tica amb el canvi de lluminàries de fluo-
rescents per leds (1a fase).

millora energètica

De cara al 2019, s’intervindrà a l’escola 
Bonavista -renovació de la fusteria exte-
rior-; i les escoles Sant Esteve, Bonavista 
i Emili Carles-Tolrà s’executarà la sego-
na fase de millora energètica amb el canvi 
de lluminàries de fluorescents per leds. 
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podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

opinió

OBERT 
PER 
OBRES Durant les obres de L’Illa del Centre els 

comerços seguirem oberts com sempre!

El dia 5 de juny de 2017 vaig tenir el 
plaer de ser convidada a un progra-
ma de ràdio Castellar on s’entre-
visten a un seguit de persones que 
tenen relació amb el poble. Així em 
vaig veure envoltada per un grup de 
senadors i senadores que pertanyen 
al club dels erudits. 
La saviesa regnava entre aquelles 
quatre parets. Sembla mentida que  
desterrem a l’aïllament els nostres 
creadors, els nostres benefactors. 
Hauria de ser impensable aquest 
comportament en una societat ma-
dura que necessita del coneixement 
per sobreviure. 
Fa temps que ens estem oblidant 
de la importància de les persones 
grans. Tots hem crescut, ens hem 
aixecat perquè hem pujat a les es-
patlles dels nostres avantpassats, no 
som ningú sense ells, sense les seves 
ensenyances, sense la seva pedago-
gia. L’ésser humà estúpid mira cap 
a un altre costat, intentant amagar 
la vellesa, aquesta que ens ha ajudat 
a ser el que som.
Aquests són els avis que em vaig 
trobar a l’Obra Social Benèfica, en 
aquesta entitat històrica del nostre 
municipi, que s’han convertit en una 
part del SENAT. Amb ells vaig gau-
dir de la complicitat, de la virtut d’un 
grup de persones entranyables, que 
no només em van acollir de forma 
amical, sinó que em van mostrar la 
seva força, les seves ganes de viure. 
Per a tots ells aquest reconeixement.

Moltes gràcies senadors
i senadores

 Antònia Pérez Correa - Direcció Escola 

Municipal d’Adults

 PDeCat de Castellar del vallès

 Decidim Castellar 

emps era temps, quan 
el valor de la paraula 
donada tenia la matei-
xa consideració que un 
contracte signat.  Sobre 

tot el valor de la paraula donada per 
un personatge polític, que era consi-
derada una persona honesta, respec-
table, compromesa... vaja una perso-
na de paraula!
Anem a les obres del carrer Sala Boade-
lla, on s’ha tornat a posar en evidència 
que la paraula del nostre Alcalde i la del 
seu equip de govern té molt poc valor. 
Els comerciants d’aquest carrer, afec-
tats pel tall i la dificultat que suposa-

questa setmana dedi-
carem el nostre arti-
cle a enfocar el relleu, 
en la darrera sessió 

T

A

La importància de la 
paraula donada

Relleu a la regidoria
de Decidim

rà accedir als seus comerços durant 
els propers mesos, es varen trobar per 
analitzar la situació i majoritàriament 
varen decidir demanar a l’Alcalde i al 
regidor referent que es poguessin pos-
posar l’inici de les obres a finals del mes 
de setembre, ja que els permetria adap-
tar el seu funcionament i poder salvar 
la temporada comercial, que amb prou 
feines mantenen.  Recordem que els co-
merciants de la vila, són els que apor-
ten el flux de dinàmica activa al llarg 
de l’any, que paguen els seus impostos 
puntualment i que dinamitzen la vida 
comercial de la nostra vila.  
Com és habitual i fent gala de la seva 
fama de bon noi que té el nostre alcal-
de, la resposta va ser afirmativa, revi-
sarem l’inici de les obres, facilitarem 
que pugueu tenir els suports necessa-
ris per tal de poder mantenir la vostra 
dinàmica comercial... Sembla que els 

membres d’aquest equip de govern no 
acaben d’entendre que tot el que tires 
amunt, acaba caient, per més amunt 
que ho llencis, i que qui promet coses 
que després no complirà, acaba essent 
considerada una persona sense parau-
la, per no dir un gran farsant.
Que trist, desprestigiar d’aquesta ma-
nera la paraula política, i després ens 
queixem de que la classe política està 
poc tinguda en compte, desconside-
rada, mal vista... Que esperem, si fem 
actuacions d’aquesta mena?
Lamentem profundament la poca em-
patia i sensibilitat d’aquest equip de go-
vern envers la seva ciutadania i especi-
alment envers els comerciants, que fan 
panys i mànigues per aixecar cada dia 
la persiana! Mentre alguns creiem que 
cada comerç que es tanca és com una 
oportunitat que es perd per a la nostra 
vila, altres es queden tan amples,  ve- continua a la pàgina 11

Pere Roca Roumens, arquitecte, i 
Joan Coderch Parés, escultor, disse-
nyadors de l’espai de la Plaça de Ca-
talunya i de l’escultura de la balena 
integrada a la bassa  volem manifes-
tar el nostre desacord amb la inter-
venció que s’està portant a terme a 
la Plaça de Catalunya.
La plaça es va plantejar com un parc 
amb zones diferenciades -jocs per a 
petits i joves, zona esportiva, espais 
per la gent gran, zones de passeig...- 
i, a l’espai principal, una gran bassa 
d’aigua amb diferents espais al vol-
tant creant una zona estèticament di-
ferenciada de la resta, més tranquil-
la i contemplativa, amb la intenció de 
convertir-se en la imatge de la plaça, 
complementada amb una escultura 
al centre de la bassa amb l’efecte es-
tètic que tots coneixem.
El conjunt de la plaça i l’escultu-
ra es van incloure en el Catàleg de 
Béns a Protegir.
El catàleg diu: ...Es protegeix la or-
denació de la plaça i els seus trets 
compositius més significatius”.  Es 
evident que la bassa i la balena cons-
titueixen l’element central de tota la 
composició de la plaça i el seu tret més 
característic i significatiu. El mateix 

Manifest sobre la Plaça 
Catalunya

 Joan Coderch Parés (escultor) - Pere 

Roca Roumens (arquitecte)

Per la vostra vocació d’ensenyament 
#AvuixDemà i #PassióxEducar en 
la diversitat.
Per compartir amb nosaltres, els 
pares, aquesta important i increï-
ble tasca d’educar-los.
Per ajudar-nos a alienar els valors i 
filosofia de vida amb el que realment 
és important.
Per ensenyar-los a treballar en equip 
i a cooperar, “sol s’arriba ràpid, junts 
més lluny”.
Per anar més enllà de la transmis-
sió de coneixements i ensenyar-los 
a pensar amb criteri.
Per transmetre entusiasme, il·lusió 
i passió pels nous reptes sense por i 
amb empenta.
Per escoltar-los, renyar-los i parlar-hi 
quan ho han necessitat, tot amb me-
sura és important.
Per generar-los autoconfiança i l’au-
toestima necessària per superar 
qualsevol obstacle.
Per voler emprendre nous projectes 
en aquesta societat connectada, im-
prescindible per evolucionar.
Per ensenyar-los a ser solidaris amb 
els que més ho necessiten i saber 
compartir amb amor.
I, també per la paciència que heu tin-
gut amb nosaltres, els pares, els seus 
fidels-guardians.
Volem agraïr a tothom qui represen-
teu l’Escola Fedac Castellar La Im-
maculada aquest onze anys d’educa-

Moltes Gràcies, 
Fedac Castellar, per 
acompanyar-nos en 
l’Educació dels nostres 
fills, en Pol i en Martí

 família Cardeñas-Bonjorn ció d’en Pol i d’en Martí.
Direcció, mestres i families ens re-
trobarem aviat pel poble.
Moltes Gràcies.

Catàleg proposa “reformar la làmi-
na d’aigua per millorar-ne el mante-
niment...”. Diu reformar, no eliminar! 
La protecció de la balena diu “sols es 
permetran actuacions...que no des-
virtuïn el bé”.
Si s’elimina la làmina d’aigua, quin 
sentit té la balena sense aigua?
A més, el valor “ambiental” de la 
plaça queda malmès amb la cons-
trucció d’un lavabo i un “xiringuito” 
al mig de l’espai d’entrada principal 
de la plaça i que trenca totalment 
les vistes de l’interior de la plaça i 
de la bassa.
Es veu molt clar que la imatge del 
conjunt bassa-balena quedarà molt 
lluny de la que tenia i de la que es 
pretenia originalment, i que es la 
que l’Ajuntament llueix en la seva 
pàgina web. 
Es molt lamentable que una actua-
ció sobre un element protegit i que 
afecta negativament a la seva imat-
ge i als seus plantejaments originals, 
l’Ajuntament intenti justificar.ho amb 
un informe tècnic-jurídic per defen-
sar una actuació indefensable i reco-
neixent, a més, que l’elaboració de la 
fitxa del Pla especial del Catàleg es 
va fer pensant en la intervenció “des-
tructiva” que es volia dur a terme. Es 
a dir, es va “manipular” premedita-
dament la fitxa d’un element catalo-
gat per poder justificar després l’ac-
tuació que es volia fer. 
Tots aquests comentaris ens porten 
a una consideració final: El realment 
important, es que es desvirtua tot el 
sentit de l’escultura de la balena i la 
imatge del conjunt, que va ser pensat 
i projectat per ser com es i que, per 
algun motiu serà, el mateix Ajunta-
ment el va incloure en el Catàleg de 
béns a protegir. 

nent el fum dels ajuts, el compromís...
I és que al final, allò que defineix a ca-
dascú no són les paraules que expres-
sa sinó les accions que duu a terme, i 
sabem que la nostra ciutadania és prou 
adulta i sensible a allò que viu en el seu 
dia a dia, per això en funció del que ca-
dascú experimenta i sent, pot analit-
zar aquest escrit.

*Event és una paraula incorrec-
ta en català que últimament es fa 
servir força.En comptes d’aquest 
mot  podem fer servir esdeveni-
ment, que segons el Diccionari de 
la llengua catalana de l’IEC, vol dir 
‘Fet extraordinari o important en 
la vida d’una persona, d’una col-
lectivitat social, de la humanitat’ i 
posa com a exemples: “Aquell es-
deveniment el transformà.”“Per 
als nens la festa va ésser un 
esdeveniment.”“L’esdeveniment 
principal del segle.”“Aquell acte fou 
un esdeveniment.”
Segons el context pot ser més ade-
quat fer servir celebració, presenta-
ció o acte. Però no hem de fer servir 
*aconteixement, que és un calc del 
castellà i que també és incorrecte.

El Servei d’Assessorament  del 
CPNL ofereix la revisió gratuïta 
de textos breus de difusió públi-
ca per a entitats, empreses i par-
ticulars. castellarvalles@cpnl.cat, 
937143043, El Mirador.

“Un *event que no et 
deixarà indiferent”

plenària de l’ajuntament,  de dues 
de les nostres regidores i d’un regi-
dor.  Abans que res defensar aques-
ta opció de recanvi de persones a 
la meitat del mandat a fi i efecte de 
donar oportunitat a més membres 
del col·lectiu a viure en primera per-
sona la primera línia política muni-
cipal. Aquesta mesura té un altre 
efecte saludable: no agafar-se a cap 
càrrec de manera personal i posses-
siva. Si anem a mirar com es va pro-
duir l’origen de la democràcia hem 
de fer constar que aleshores els càr-
recs públics eren per sorteig i rota-
toris cada 24 hores. La participació 
en la vida pública es considerava no 
un dret sinó un deure de qualsevol 
ciutadà. I aquell que no participava 
de la funció i responsabilitat públi
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opinió

  Bon viatge, Joan. || jOAN MuNDEt

PLAçA MAJoR

grup Pessebrista de la 
Capella de Montserrat

oan Garsot Sans, mes-
tre artesà, pessebrista, 
pensador, company i 
gran persona.
Els inicis: En Joan 

entra al grup pessebrista de la mà 
d’en  Vicens Girbau, parlem de quan 
es feia un pessebre monumental a les 
escoles Emili Carles Tolrà, a la de les 
noies, parlem del any 54.
Tal com ell comentava, estava acos-
tumat a fer el pessebre popular a casa 
seva i es va trobar de sobte, amb artis-
tes que treballaven altres tècniques 
guix, fusta, vidre, els pessebres artístics.
Va promocionar la evolució del pes-
sebre hebreu al pessebre català, en 
concordança amb el grup que llavors 
eren. Va junt amb el Ferrer, inicià la 
compra de figures de àmbit català.
En el Grup va anar evolucionant fins 
esdevenir president del mateix al 1991, 
entre altres coses va ser impulsor de 
l’escola d’art, amb la Mar Hernández 
i la Marta Llobet. Un fruit de la matei-
xa es la figura de l’aiguadera, que es 
conserva al pati al costat del pou, en el 
local del Grup. Home de gran capaci-
tat per les relacions públiques, va en-
cetar converses i relacions amb mol-
tes entitats, entre d’altres recordem 
Torelló, Vic en la seva etapa Osonen-
ca. Fomentà les relacions amb la fe-
deració fins arribar a ser-ne presi-
dent al 1998.
La persona: Gran xerraire amant 
de la conversa, amb bona capacitat 
per crear la polèmica i treure una 

En record del Joan 
Maria Garsot

J

 Ignasi giménez Renom*

l passat cap de setma-
na, es va celebrar la 
Festa de Sant Joan, 
organitzada per l’As-
sociació de Veïns de 

Can Carner. Va ser un èxit de parti-
cipació i organització, gràcies princi-
palment al fet que els veïns la senten 
com una cosa pròpia. La xocolatada, 
els jocs infantils, els balls i concerts, 
l’exhibició castellera, el vermut po-
pular, la festa holi o el sopar popular, 
entre altres propostes, van atreure 
una bona quantitat de persones de 
totes les edats i dels diferents indrets 
de la vila. És una festa senzilla, però 

E
Agraïment a Can Carner

amb ànima. Aquí rau el seu èxit.
La Festa Major de Can Carner és la 
primera d’un seguit de trobades or-
ganitzades per les diferents associa-
cions de veïns que tindran lloc al llarg 
dels propers mesos de juliol i agost i 
que finalitzaran amb la Festa Major 
de Castellar del Vallès, prevista com 
sempre pel segon cap de setmana de 
setembre. Durant l’estiu podrem gau-
dir de la Festa Major de Can Font i 
Ca n’Avellaneda, del 14 al 16 de juli-
ol; la revetlla de Sant Jaume, del 21 al 
23 de juliol, i la Festa Major de Sant 
Feliu del Racó, del 24 al 27 d’agost.
Les festes majors, ja siguin d’una 
gran ciutat o d’un petit barri, són en 
essència el punt de trobada del ve-
ïnat d’una determinada comunitat. 
Són un element substancial de la seva 
identitat. Hi ha festa major perquè 
hi ha un grup de persones que sen-
ten que formen part d’un col·lectiu i 
ho volem mostrar amb orgull als que 
s’apropen de fora.
Vull felicitar a tots els voluntaris 
que contribueixen a mantenir vives 
les festes majors, que ens oferei-
xen la possibilitat de viure els car-
rers durant l’estiu, que ens propo-
sen mil i unes maneres de gaudir i 
trobar-nos amb els nostres convila-
tans i, d’aquesta manera, ens fan sen-
tir-nos partícips d’una comunitat. I 
a la resta vull animar-vos a partici-
par de totes aquestes propostes que 
posen al vostre abast.
*Alcalde
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animada vetllada, sempre ens deia 
el que li agradava fer-la petar, allà a 
l’escó,davant de la llar de foc del local.
En Joan era una persona molt culte 
sempre interessat per noves tecnolo-
gies i gran estudiós de temes culturals 
i d’interès general, parlar amb ell ens 
enriquia a tots, grans i joves. Afavoria 
la conversa constructiva, et donava 
consells, et demanava consell, sem-
pre generós, escoltava molt, moltís-
sim, sempre estudiava nous camins 
pel pessebrisme i els mostrava a tots 
amb generositat, en aquest aspecte 

va ser un avançat a l’època. Buscar 
sentits al pessebre.
De conversa variada, li agradava apro-
fundir en temes transcendentals com 
la existència de Deu, què és, com és, 
què hi ha després, hi dedicà moltes 
hores i mirava de reflectir-ho en el seu 
art per tal de transmetre una forma 
diferent de fer el pessebre. Encisat 
per Gaudí i la seva mística hi dedicà 
molta de la seva obra.
Preocupat sempre per la família, pel 
seu futur com a persones, la seva for-
mació moral, els valors del més joves.

Veiem alguns comentaris dels com-
panys:
L’Enric deia: “Em ve a la memòria el 
dia que ens vam trobar a cal barber i 
em va dir..., deixa de fer pessebres a Vi-
lanova i vine a fer-ne al grup” i “era un 
pessebrista amb una mirada diferent” 
L’Elvira deia: “El trobarem a faltar. 
Sempre ens dedicava una estona, so-
bretot quan ens trobàvem el torn de 
divendres al matí. A mi em pregunta-
va com anava la Universitat, recor-
dava totes les llengües que estudia-
va i em demanava com estava l’àvia. 

Es notava que apreciava el grup de 
joves, no només en la part pessebrís-
tica, també en la personal...”
L’Adrià deia: “Si tots poguéssim 
aprendre una mica del seu caràcter 
el mon aniria millor..., als joves ens 
apreciava molt i es notava en coses 
com l’interès en escoltar a tothom, 
l’interès per aprendre...”
Ens han quedat tantes coses per apren-
dre del Joan, com pintava, un plat de 
porcellana i tres colors, vermell, groc 
i blau, ben senzill, tal com era. Ens ha 
deixat el gran regal del seu mestratge.

ca tenia un nom: idiota. 
Que lluny estem en el temps d’aquells 
orígens i que lluny estem en la pra-
xis de la democràcia. L’actual demo-
cràcia representativa ens ha abo-
cat a un model en el que participen 
molts pocs ciutadans i ciutadanes 
i que estimula enormement la im-
portància personal i l’aferrament al 
suposat privilegi del càrrec. Això fi-
nalment, com s’està veient en innu-
merables casos de corrupció políti-
ca, està recaient en la salut social i 
perjudica directament a la ciutada-
nia. Sembla mentida però que no hi 
hagi més clamor popular per dema-
nar el canvi d’aquest estat de coses. 
És que el sistema ha arribar a ser 
tant acomodatici i adormidor que 
ni tant sols les persones afectades 
per una mala praxis política tenen 
l’ànim i el desig de demanar un canvi 
regenerador i profund. 
Des de Decidim Castellar, amb les òb-
vies dificultats que això comporta i 
assumint també les nostres pròpies 
imperfeccions i immadureses, una 
cosa tenim clara: la democràcia ha 
de caminar decididament cap a un 
model participatiu complert i gene-
ralitzat. No sabem si falten dècades 
o segles per a que això sigui possible 
però el nostre convenciment és ferm. 
D’aquesta manera apliquem el relleu 
de regidores i regidors a meitat del 
mandat donant oportunitat de par-
ticipació a la màxima gent possible. 

El sistema no està preparat per això. 
La burocràcia és lenta i reglamen-
tada per a la democràcia represen-
tativa estàtica. Prova d’això és que, 
durant el període que va entre el Ple 
en el que els regidors sortints fan la 
renúncia i els entrants prometen el 
càrrec, la nostra formació es queda-
rà, de facto, amb una sola regidora. 
Una anomalia democràtica absur-
da que només demostra que el nos-
tre plantejament no està previst en 
la reglamentocràcia. Us imagineu si 
la rotació fos cada 24 hores?? No per-
dem però la esperança de que algun 
dia la participació en la vida pública 
torni a ser el que ha de ser i la soci-
etat senti més empatia i proximitat 
amb la política, que, en definitiva, 
és la gestió entre tothom d’allò que 
és de tothom.

 ferran Rebollo*

í, són els mateixos: 
aquells que l’Estat Es-
panyol va rescatar amb 
diners públics per una 
xifra -segons el Tribu-

nal de Cuentas- de 122.122 milions 
d’euros des de l’exercici 2009 fins 
al 2015, diners que hem pagat tu i jo. 

S
Posa’ls-hi tu el nom

la cirereta, són aquells que no ac-
cepten la dació en pagament, és a 
dir, t’embarguen el pis, et fan fora i 
continues pagant, no hi ha segona 
oportunitat, et sentencien a que mai 
més aixequis el cap.
Tot plegat és un joc de disbarats. I 
l’estat espanyol un cop més immò-
bil, sense fer res, més enllà del seu 
absolut i incomprensible servilisme 
o potser deu ser aquella dita de “qui 
paga mana” oi? 
*Regidor d’ERC

122.122 milions d’euros en plena crisi 
no és pas una xifra menor, i no inclou 
ni els avals atorgats per l’Estat per 
un import màxim de 85.965 milions 
d’euros, ni el deute del “Banco Malo 
Sareb” per import de 43.476 milions 
d’euros. Un deute que també ha ava-
lat l’Estat espanyol. Sumant aquestes 
xifres, el total de diner públic com-
promès sumaria 251.563 milions d’eu-
ros, la quarta part del PIB espanyol.
Sí, són els mateixos: que quan una fa-
mília no pot fer front al pagament de 
la seva hipoteca l’executa sense mi-
raments, aquells a qui inclús el Tri-
bunal de Justicia Europeo ha donat 
tocs d’atenció i els exigeix que adap-
ti a la legislació comunitària la seva 
normativa nacional sobre el proce-
diment civil (que regula els proce-
diments d’execucions hipotecàri-
es), i els dona un toc d’atenció per 
clàusules abusives en la contracta-
ció (clàusules sol, clàusules venci-
ment anticipat...)
Sí, són els mateixos: que, juntament 
amb promotors enriquits en la bom-
bolla immobiliària, i segons informe 
del Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas, generen 
el 50% del deute de les Comunitats 
de Propietaris. Els deutes principals 
de les comunitats de veïns vénen de 
l’impagament reiteratiu dels immo-
bles de la seva propietat, immobles 
que provenen dels desnonaments 
d’aquelles famílies que no han pogut 
pagar-los el deute. I ja per posar-hi 
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actualitat gastronomia

Invasió subtil

Hi ha un conte deliciós de Pere Calders 
titulat ‘Invasió subtil’ que explica el cas 
d’un home que coneix “un japonès des-
concertant, que no s’assemblava en cap 
aspecte a la idea que tenia formada 
d’aquesta mena d’orientals”. Tan des-
concertant, diu, que “no tenia els ulls 
oblics ni la pell groguenca”, li va parlar 
en perfecte català, va encarregar per 
sopar amanida i capipota i feia servir 
la forquilla i el ganivet en lloc dels bas-
tonets orientals. A més, duia un escut 
del Barça a la solapa i feia de viatjant 
d’una fàbrica de sants d’Olot.

El protagonista explica la tro-
bada a la seva dona, que li pregunta 
d’on ha tret que sigui japonès, i l’ho-
me li respon: “Els conec d’una hora 
lluny”. “Mentre es presentin com són, 
amb la rialleta, les reverències i aque-
lla mirada de través, hi haurà manera 
de defensar-se’n. (...) Però si comen-
cen a venir amb tanta de simulació i 
d’aparat ful, donaran molta feina”.

La invasió no ha estat tan subtil en 
el món de la restauració, en pocs anys 
el menjar japonès es va posar molt de 
moda de la mà dels grans xefs i les ciu-
tats es van omplir de restaurants japo-
nesos, la majoria ‘autèntics’ i de preus 
alts. Després, els xinesos, que veien 
perillar el futur dels seus restaurants, 

van començar a obrir locals presump-
tament japonesos a preus de ganga, 
molts d’ells ‘woks’ o bufets lliures on 
et pots inflar de menjar per 10 euros a 
canvi de no mirar gaire prim.

A Castellar, la moda ‘japo’ ha tri-
gat a arribar, i no ho ha fet ni de la mà 
de nipons ni de xinesos, sinó de cata-
lans que vés a saber si no són japone-
sos camuflats com els de Calders. Falta-
va a la vila aquesta oferta, com falta un 
restaurant mexicà o un de peruà, que 
estan de moda, i en general falten res-
taurants de cuina estrangera.

Els japonesos d’aquí porten 
només una part de la cuina d’aquell 
país, la que genèricament s’anomena 
sushi, la que s’ha popularitzat aquí, 
i potser la més ‘fàcil’ si s’aprenen bé 
les tècniques de cocció de l’arròs i de 
tall del peix i s’utilitza matèria pri-
mera de qualitat.

Hem estat al Sekkei sushi i, tot 
i que hi haurem de tornar, la primera 
impressió ha estat  bona, tot i algunes 
propostes desconcertants com el gas-
patxo i les patates braves amb tocs ori-
entals, o l’ou escalfat amb pernil.

És clar que difícilment un res-
taurant de cuina d’un altre país obert 
aquí oferirà ‘autèntic’ menjar d’allà, 
igual que a fora posen xoriç a la paella, 
posem per cas. Per això, més enllà de 
l’autenticitat, cal valorar si allò que 
et serveixen és bo, original i et que-

el 
Menjador

Aneu-hi: 
si us agrada tastar coses noves

Sekkei sushi

fugiu-ne: si odieu el peix cru

c/ montcada, 32. 
tel. 931 13 63 01
www.facebook.com/
sekkeisushicastellar

tat de rotlles originals (bo el de tàrtar 
de tonyina picant) i altres una mica in-
comprensibles, com el de carn picada, 
formatge brie, bacó i salsa barbacoa. A 
més d’imprescindibles que també to-
quen bé, com els fideus i les gyozas o 
els tàrtars de salmó o tonyina. 

El sushiman no té els ulls amet-
llats però va anar al Japó a aprendre 
l’ofici i treballa amb les mans davant 
dels clients que trien seure a la barra, 
cosa que és una garantia de pulcritud 
i és entretingut; el local és agradable i 
milloraria sense les olors de la cuina 
que s’escampen per la sala, i han acon-
seguit una cosa important, que és atrau-
re gent que no havia tastat mai el sushi 
i que m’ha dit que n’ha sortit contenta.

den ganes de repetir. 
Les especialitats que vam triar al 

Sekkei tenien bon nivell: la presentació 
és acurada, i el peix es veu de qualitat, 
aspecte clau si te l’has de menjar cru. Al 
cap i a la fi, el sushi és una combinació 
d’arròs avinagrat i productes del mar 
(peix, marisc, algues), ja siguin boletes 
d’arròs amb peix per sobre (nigui-
ris), com enrotllats d’alga amb arròs 
i peix a dins (makis). Una altra cosa 
són els rotlles amb l’arròs per fora, 
tipus Califòrnia, que com el seu nom 
indica no són tradicionals del Japó i 
ja porten ingredients més ‘lliures’.

El Sekkei és una barreja de tot 
plegat, bons niguiris clàssics, com el 
de salmó salvatge, per exemple, al cos-

 Manel Bonafacia

**L’Actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions

Espai d’Entitats Castellarenques

INSCRIPCIoNS CAMPAMENtS 

Colònies i Esplai Xiribec

Colònies i Esplai Xiribec manté 
obertes les inscripcions per als 
campaments d’aquest estiu 
per a joves de 15 a 17 anys, que 
tindran lloc del 19 al 28 de juliol al 
terreny d’acampada La Canaleta 
(Feners/saldes, berguedà, al peu 
del pedraforca).

us hi podeu inscriure als locals 
de l’entitat (pg. tolrà, 18, els 
dimecres, divendres i dissabtes, 
de 18 a 19 h). 

+ INfo: tel. 638 17 70 50 (tardes), 
coloniesiesplaixiribec@gmail.com 
www.castellarvalles.cat/casalsestiu2017

+ INfo: 
http://cbcastellar.com/60-anys/ 

Club Bàsquet Castellar

Dijous 6 de juliol, propers actes del 
60è aniversari del Cb Castellar:
19.30 h: Missa per recordar 
jugadors, entrenadors, directius, 
socis i afeccionats que ja no estan 
entre nosaltres. Es farà l’ofrena 
a La Moreneta de la litografia 
commemorativa de Francesc Daví.
21.30 h: La Cobla La principal de La 
bisbal interpretarà (pl. Mercat) dues 
sardanes dedicades al Cb Castellar: 
25 anys de bàsquet, de joan roca, i 
Castellar Ciutat del bàsquet Català 
2007 , de sigfrid Galbany.

60 ANyS 

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 1 de 
juliol, c. de Santa Rosa 
(Aire-Sol D).

properes setmanes:
Ds. 8 de juliol, 
pl. de pau Casals
Ds. 15 de juliol, 
Can Font i Ca n’Avellaneda
Ds. 22 de juliol, 
pl. dels Enamorats.

+ INfo: 
www.castellarvalles.cat/
piscinesestiu 

Sige Sport Puigverd*: piscina 
oberta del fins al 03/09, de dilluns 
a diumenge de 10 a 19 h.
Racó Esports*: piscina oberta fins 
al 10/09, de dilluns a diumenge de 
10.30 a 19.45 h.
Penya Arlequinada Sports: piscina 
oberta fins al 10/09, de dilluns a 
dissabte de 10 a 20 h i i diumenges 
de 10 a 19 h.

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

PISCINES D’EStIU 

+ INfo: 
www.castellarvalles.cat. 

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

SALA D’EStUDI oPENSURf
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Alcaraz classificat pel cam-
pionat d’Espanya d’Àvila

Després d’aconseguir la victòria a 
vinallop (baix Ebre), el ciclista Oriol 
Alcaraz va classificar-se pel campi-
onat d’Espanya de ciclisme en ruta 

que es disputarà a Àvila (Castella i 
Lleó) el vuit de juliol, on compartirà 
selecció amb joel Díaz, Dani Hous-
man i joan pazos. Alcaraz també va 
proclamar-se subcampió de Catalu-
nya infantil de btt, després de la 2a 
posició aconseguida a La vilella baixa.

Les noies del Dimension3, 
campiones a Banyoles

La secció femenina del club Dimen-
sion3 va aconseguir la victòria abso-
luta al XIII triatló Internacional b de 
banyoles, brillant amb llum pròpia 

en un triatló de llarga distància i un 
alt nivell. Aquest èxit ha estat molt 
valorat des del club, ja que tot i  no 
ser la victòria l’objectiu, es valora 
molt positivament per la iniciació 
en l’esport femení, en un club on el 
40% de les integrants són dones.

Els tres pilots de motos castellarencs van 
coincidir en competició durant el cap de 
setmana. Mentre Carmelo Morales i Max 
Sánchez ho feien al circuit de Navarra al 
campionat d’Espanya, Dani Pedrosa patia 
de valent a Assen (Holanda). Morales se-
gueix líder de la categoria d’Stock 1000 al 
CEV, després d’aconseguir la tercera po-
sició en la cursa a Los Arcos, mentre que 
Sánchez va acabar sisè, després d’acon-
seguir la primera ‘pole position’ al campi-
onat. Pedrosa no va poder passar de la 13a 
posició a la ‘Catedral’.

Al CEV, Carmelo Morales no podia 
fer front al xilè Maxi Scheib en el seu re-
torn des del campionat d’Europa de Su-
perbike i aconseguia la segona posició 
a la graella d’Stock 1000 a la qualifica-
ció de dissabte. Sortint des de primera 
fila, el ‘31’ quedava en quarta posició pel 
darrere d’Àngel Rodríguez (Stratos) i 
d’Alejandro Medina.

A vuit girs del final, el de l’Stratos 
anava per terra i Morales aconseguia 
pujar al podi en tercera posició. Scheib 
aconseguia la victòria, sent també el mi-
llor en sub23-1000 i amb Niko Makinen 
com a millor en Open1000.

“No he rodat còmode durant la 
cursa. Havíem aconseguit superar uns 
problemes però ens costava anar ràpid. 
El més positiu és que hem acabat des-
prés de tenir diversos ensurts impor-
tants i estar a punt d’anar per terra. 
Hem de seguir treballant per evolu-

cionar la moto, ja que el nostre objec-
tiu és la victòria” va explicar Morales al 
terme de la cursa.

Pel que fa al ‘Mini31’, dissabte acon-
seguia la primera ‘pole position’ de la seva 
carrera en el Campionat d’Espanya, però 
problemes en l’adaptació amb els pneumà-
tics el relegaven a la sisena posició final i 
sense poder lluitar per la victòria.

La cursa se l’emportava el líder del 
campionat Marcos Ruda, pel davant de 
Roberto García i de Daniel Muñoz, des-
prés d’una espectacular lluita.

“Ha estat una cursa molt difícil, ja 
que encara he d’acostumar-me a portar 
el pneumàtic nou i no m’he pogut adap-
tar a la moto. La següent cursa a l’Ara-
gó, tot i que no conec el circuit, l’estic 
entrenant en un videojoc per arribar 
més fort i intentar aconseguir el podi” 
va declarar el jove pilot de 10 anys.

Al mundial de MotoGP, Dani Pedrosa 
acabava en 13a posició, perdent una posi-
ció amb respecte la posició de graella. El 
castellarenc remuntava posicions fins a 
arribar a rodar en la vuitena plaça, però 
l’arribada de la pluja el feia cedir terreny, 
caient a la posició final. La cursa era gua-
nyada per Valentino Rossi, acompanyat al 
podi per Danilo Petrucci i Marc Márquez.

Pedrosa va valorar la seva partici-
pació explicant que “la carrera ha estat 
molt difícil, ja que no he fet una bona sor-
tida i no he recuperat les posicions que 
m’hauria agradat, quedant endarrerit. 
Amb la pluja he abaixat el ritme, ja que 
en aquestes situacions soc més sensible 
i la pròxima vegada ho haurem de ges-
tionar millor. El més positiu és que he 
pogut marcar bons registres a l’inici i 
que només he perdut un punt enfront 
del líder del mundial”.

Aquest cap de setmana, Pedrosa dis-
putarà la novena cita del mundial al cir-
cuit de Sachsenring a Alemanya, arribant 
a l’equador del campionat. 

morales segueix líder a Navarra

A dalt, Morales a la cursa de Superbike a Navarra, a baix, Max Sánchez pel davant d’un rival. || EAsyrACE

el ‘31’ acaba 3r i 
sánchez, 6è a Navarra. 
Pedrosa és 13è a Assen

 Albert San Andrés
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Organització: 
Ajuntament (Castellar Jove)
Més informació: 
www.castellarvalles.cat/nitsdestiu 

Juliol
Jove

Nits 
d’estiu

Dimarts de cine
19.30 h
Auditori Municipal 

Projecció de les quatre pel·lícules de la saga Los 
juegos del hambre.
Et convidem a venir disfressat. Hi haurà sorpre-
ses! Vine, seu i passa-ho bé, és gratis! A més, 
cada dia, sortejarem el film que projectarem entre 
tots els assistents. 

t’ho perdràs?

Dimarts 4
de juliol: 
Los juegos del hambre

Dimarts 11 de juliol: 
Los juegos del hambre: 
En llamas
Dimarts 18 de juliol: 
Los juegos del hambre: 
Sinsajo. Parte 1
Dimarts 25 de juliol: 
Los juegos del hambre: 
Sinsajo. Parte 2

Les nits dels 
maridatges
22.00 h
terrassa d’El Mirador

Enguany l’organització ha limitat l’edat dels 
participants als joves de 18 a 30 anys. Només 
es podrà fer un maridatge per persona i, 
per tant, caldrà escollir bé! Places limitades. 
Inscripcions a l’a/e castellarjovecastellarvalles.cat. 
Activitat en col·laboració amb Cuina de Safareig.

Dimecres 5 
de juliol: 
Maridatge de vins 
i formatges

Dijous 13 de juliol: 
Maridatge de caves i tapes
Dijous 20 de juliol: 
Maridatge de postres amb vins i caves
Dijous 27 de juliol: 
Maridatge de cerveses 
i tapes fredes

Con-
certs Nits d’estiu

 podeu consultar tots els concerts i altres propostes de 
les Nits d’Estiu a www.castellarvalles.cat/nitsdestiu

JULIoL
DS 01
22.00 h
pl. d’El Mirador 

Bars. 
Concert 
homenatge 
a Jordi garròs 

JULIoL
Dv 07
21.00 h
pl. d’El Mirador 

festa
“El Caloret 
Swinguer” 

JULIoL
Dv 08
21.30 h
pl. d’El Mirador 

Sabor 
de gràcia 
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L’atletisme està donant moltes alegries 
a l’esport castellarenc en els últims dies 
i l’atleta veterà del Club Atlètic Caste-
llar, Joan Bea, no va voler quedar-se fora 
d’aquesta ratxa, proclamant-se campió 
d’Espanya de llançament de martell i de 
martell pesant, a les finals disputades a 
Elx (Comunitat Valenciana).

El llançador va aconseguir el pri-
mer lloc en pes durant la jornada de dis-
sabte, amb un tercer llançament de 54,41 
m en Martell M35, que arrodoneix l’excel-
lent temporada de l’esportista, tant en 
l’àmbit català com espanyol.

Josep Obrador (25:15,33 s) també 
aconseguia una meritòria segona posició, 
als 5000 metres marxa, on el canari Juan 
Rubén Pinera aconseguia la victòria.

Ja en l’última jornada, Bea tornava 
a aconseguir el millor registre a martell 

Joan Bea, bicampió d’espanya 
el castellarenc s’enduu 
els títols de martell 
i martell pesant als 
campionats d’espanya

pesant (16,20 m), on també marcava el 
rècord de Catalunya.

El castellarenc de la Joventut At-
lètica Sabadell (JAS), Josep Surroca, 
era subcampió als 800 metres, en una 
cursa que guanyava el també català 
Miquel Àngel Balagué, per 0,52 segons 
d’avantatge.

D’altra banda, el bicampió de Ca-
talunya Rubén Jiménez (IrunwithLei-
va) es quedava a les portes del podi, amb 
dues meritòries quartes posicions en la 
categoria dels 800 m M35 (2:05,32 s) i 
als 1500 m M35 (4:16,31 s). Proves gua-
nyades per Sergio Morales (2:04,41 s) i 
Ayoze Pérez (4:14,65 s), respectivament.

A Getafe (Madrid), el juvenil del 
CAC, Roger Torras, arrodonia la seva 
gran temporada amb l’actuació a les fi-
nals. Torras (3,92 m) era 15è a la final de 
salt de perxa, on no va poder superar la 
seva marca de 4,05 m. Pablo Zaffaroni 
(4,87) va ser el vencedor.

Santa Coloma de Gramenet era la 
seu de les classificatòries en categoria 
cadet, pel campionat de Catalunya, on 
el club local aconseguia un finalista en 
salt d’alçada amb Lluís Toledo (1,63 m). 
Èric Avellaneda acabava novè en perxa, 
amb Arnau Marí 10è en llargada, Abel 
Arrabal, 11è en 1500 obstacles i Èric Haba 
eliminat de les semifinals dels 300 me-
tres tanques. 

  Albert San Andrés

JoAN BEA 
bicampió 
d’Espanya en 
Martell i Martell 
pesant 

oBRADoR 
i surroca van ser 
subcampions 
d’Espanya 

LLUÍS toLEDo 
és la gran 
esperança 
castellarenca a 
les finals cadets

Josep obrador va aconseguir un meritori segon lloc en 5.000 metres marxa. || CEDIDA
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Acte de 
reconeixement 
de mèrits i valors 
en l’esport

Dijous 13 de 
juliol – 20 h
Pavelló de Puigverd

Distinció a persones i entitats que 
han assolit fites esportives o han 
realitzat actuacions remarcables 
en l’àmbit dels valors de l’esport 
durant la temporada 2016-2017.

Hi sou 
tots 

convidats!

esports

Diumenge 25 de juny, va celebrar-se el campionat de Catalunya de tèc-
nica i poomse infantil al pavelló de la Mar Bella de Barcelona, on el gim-
nàs castellarenc Taekwondo World va participar amb bons resultats. Els 
nois i noies del saboni Kiko de la Rosa van aconseguir dues medalles de 
les cinc possibles.

Després d’una setmana de lleure amb la celebració de la jornada lú-
dico-esportiva a la Sala Blava de l’Espai Tolrà, el Gimnàs World torna a 
ser notícia  per la disputa de les finals infantils de Catalunya al campionat 
anual de Taekwondo, on la participació del club de Castellar va deixar un 
bon regust de boca pels seus protagonistes. Amb cinc participants, el club 
va aconseguir col·locar a dues esportistes al calaix, per seguir sumant i 
progressant en una complicada disciplina.

La persistència necessària en la pràctica del taekwondo va obtenir 
premi amb la segona posició aconseguida per la Nayara Moyano, que es 
quedava a les portes de la victòria -a només una dècima de la guanyadora- 
aconseguint una meritòria plata final. La seva companya Paula Gonález era 
l’altra medallista del club aconseguint un treballat bronze, mentre que Mi-
reia Cánovas tancava la participació femenina acabant en cinquena posició.

Al capítol masculí, el Marcel Borràs era sisè i l’Èric Lozano aconse-
guia la desena posició final.  || A.sAN ANDrés

Dues medalles pel 
Taekwondo World al català

Els protagonistes de la jornada amb el saboni Kiko de la Rosa. || CEDIDA

ARtS MARCIALS | cAmPioNAt de cAtALuNyA

El FS Castellar va tancar una nova 
temporada de somni amb un ines-
perat premi: el del fair-play a l’afi-
ció pel desplaçament a la final a 
quatre de la Copa Catalunya que 
el club va disputar el passat octu-
bre al Pavelló del Nou Congost de 
Manresa.

El premi es va rebre a la Nit 
dels Campions del Vallès Occiden-
tal que va celebrar-se al Pavelló Es-
portiu Municipal de Viladecavalls, 
on van assistir 1.200 persones per 
presenciar l’entrega de premis 
als campions i campiones de lliga 
2016-2017. El club va rebre aquest 
guardó per l’excel·lent comporta-
ment de la seva afició -amb més de 
500 persones a la grada- durant el 
transcurs de la històrica semifinal 
que va enfrontar la ‘Taronja Me-
cànica’ al FC Barcelona d’Andreu 

Plaza, actual subcampió de lliga.
El premi va ser recollit pel 

president del club, Francesc Ga-
llardo, acompanyat per l’entrena-
dor del primer equip, Borja Burgos.

La novena posició a Terce-
ra Divisió, juntament amb aquest 
guardó, arrodoneixen una nova 
excel·lent temporada pel club, que 
ha aconseguit mantenir-se a la ca-
tegoria sense gaire patiment en la 
recta final.

D’altra banda, aquest dis-
sabte, el desaparegut CFS Atlètic 
Almendra organitza la VI edició 
de les 16 hores de futsal Joaquim 
Blume, al pavelló castellarenc, amb 
dotze equips que jugaran un mínim 
de tres partits cadascun. Per a més 
informació: 654 138 432 (Carlos) i al 
mail cfsatleticoalmendra@gmail.
com.  || A.sAN ANDrés

L’afició del FS Castellar, 
la millor de Catalunya

Borja Burgos i francesc gallardo -2n i 3er per l’esquerra- amb el premi. || CEDIDA

fUtSAL | fs cAsteLLAr

Alan Rovira 
campió 
d’Espanya UCI

El biker Alan Rovira va procla-
mar-se campió d’Espanya de bi-
ci-trial UCI a la localitat andalusa 
d’Alcalá de Guadaira. El castella-
renc va aconseguir el títol després 
d’una excel·lent participació on va 
imposar-se sense cap punt de pena-
lització en les 10 zones disputades.

El de l’Escola de Trial ‘El 
Bixu’ arribava com a favorit a Se-
villa, on no decebia a cap dels as-
sistents amb una nova actuació 
estel·lar.

La primera passada la feia 
sense problemes, superant per  dos 
punts a Martí Riera i Pol Benítez i 
per tres a Pol Cabré-Verdi, que co-
metia un error al quart sector. A la 
segona, Rovira es veia pressionat 
pels seus contrincants, on Cabré-
Verdi no penalitzava i Martí su-
mava només un punt, per tres de 
Benítez. Però el castellarenc no es 
deixava intimidar i no cometia cap 
error, sent decisius els tres punts 
marcats per Cabré-Verdi a la pri-
mera ronda, per mantenir l’avan-
tatge. L’Alan s’emportava de nou el 
Campionat d’Espanya UCI, sumant 
un títol més al seu extens palmarès.

D’altra banda, els pilots de 
l’Escola de trial ‘El Bixu’ també 
aconseguien bons èxits al cam-
pionat de Catalunya de bike-trial 
disputat a Talamanca (Bages), on 
l’Àlex Gómez es convertia en cam-
pió promesa, amb Marti Troya 
segon a la mateixa categoria i 
Eneko Ruz com a guanyador en la 
categoria junior.  ||  A.s.A.

BICI-tRIAL | c. esPANyA
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cultura nits d’estiu

Dimarts, ‘Los juegos del 
hambre’ es podrà veure a 
l’Auditori Municipal

La pel·lícula ‘Los juegos del ham-
bre’ es podrà veure dimarts 4, 11, 18 
i 25 de juliol a l’Auditori Municipal, a 

les 19.30 hores. Es tracta d’un film 
d’una saga que ha tingut molt èxit 
arreu del mon. pots anar a la pro-
jecció disfressat, hi haurà sorpre-
ses per tothom! A més, cada dia se 
sortejarà entre els assistents a cada 
sessió la pel·lícula que es projectarà. 

el grup Bars homenatja Jordi Garròs 
Aquest dissabte, 1 de juliol, els components de Bars 
actuen a la plaça d’el mirador en un concert que 
dediquen a la família del músic local traspassat

El grup Bars va néixer a Castellar. El nucli 
fundador estava format per Jordi Coma, 
Montse Llaràs i Jordi Garròs. Al princi-
pi, es van dir Crack Blues i feien versions 
de blues i rythm  and blues. “Ens vam 
canviar el nom per Bars quan vam co-
mençar a fer temes propis”, recorda 
Montse Llaràs, cantant de la formació. 
La primera formació tenia dos cantants, 
Jordi Coma - alies Feelgood- i  l’esmenta-
da Montse Llaràs. “Jordi Garròs era el 
compositor bàsic i el guitarrista”. Bars 
va editar el seu primer disc, ‘Bars’, el 1989 
al segell Discmedi. 

El nom de Bars el van triar per di-
versos motius. El primer, perquè sem-
pre que discutien quin nom posar-se 
estaven en un bar. “Segon, com un ho-
menatge en aquest país, on tenim un 
bar a cada cantonada” i, finalment, 
també perquè la paraula ‘bar’ significa 
compàs en anglès. 
Aviat, Coma va deixar el grup per enge-
gar projectes personals, i el grup va in-
corporar nous músics. Agustí Queixac al 
baix, Xavi Tomàs a la bateria, Toni Moya 
al piano. “I una mica més tard,  també 
Xavi Rubio, que va donar una perso-
nalitat especial al grup, amb l’harmò-
nica”, segons Llaràs. I van fer el segon 
disc, Mala idea (Discmedi, 1991).

Els components del grup Bars sem-
pre s’han dedicat semiprofessionalment 
a la música, tots han fet sempre una 
doble activitat. “Això et permet viure 
la música com una cosa més espiri-
tual, però també ho has de combinar 
amb una altra feina, i és complicat”, 
reconeix la cantant, afegint que “hem 
tingut etapes ben difícils”.

Aquesta dificultat de combinar 
feina amb grup de música es va accen-
tuar a poc a poc, a mesura que sorgien 
més oportunitats de concert. “I ens vam 
haver d’emmotllar molt per arribar a 
tot, però ho vam aconseguir”. 

Totes les èpoques que ha viscut 
Bars han estat ben diferents. Al princi-
pi, “molt fresques, i després, més pro-
fessionalitzats”, diu Llaràs. La qualitat 
musical de Bars va anar in crescendo i, 
segurament, va arribar al seu punt àlgid 
amb el tercer disc, T’ho diré mil vega-
des (Discmedi, 1993). Va ser una època 
molt bona per a la formació, als concerts 
hi anava molta gent i Bars aconseguia 
bones vendes i molta popularitat. 

De cançons memorables, Llaràs re-
corda especialment el tema Ramon, del 
primer disc; El blues del dilluns i Mai és 

tard, del segon treball; i Foc al cor, del ter-
cer disc, “segurament, la cançó més co-
neguda, la que ha arribat a més gent”. 
Del quart disc, Dolces mentides (Discme-
di, 1996), també va ser sonada la cançó 
El dia que puguis. Entremig, també es va 
editar un disc titulat En concert, (Disc-
medi, 1994), enregistrat a l’Espai pel pro-
grama Sputnik de TV3.

l’adeu de garròs

Jordi Garròs va abandonar la formació 
per motius personals i es va desvincular 
totalment de la banda, sense participar 
als concerts de retorn puntuals de Bars 
durant el 2015. Quan va plegar Garròs, 
la tasca creativa es va repartir entre els 
vells i nous integrants del grup, i Bars 
va editar el cinquè LP, Mentre dormies 
(Blau, 1999). “Aquest últim disc és el 
més diferent perquè ell era qui com-
ponia i marcava la línia”, apunta Lla-
ràs. “Era l’ànima a nivells  de compo-
sició i artístic”. Això va fer que Bars 
sonés diferent, “no vol dir pitjor, ni 
molt menys”.  A banda de Garròs, també 
van ser ànima de Bars la mateixa Mont-
se Llaràs i Jordi Coma. “I hi ha ànimes 
que queden a darrere que també feien 
molta feina, com el Toni Moya al baix  
i el Xavi Rubio”.

Garròs va marcar un abans i un des-
prés. Posteriorment a la seva marxa, Bars 
encara publicaria un disc recopilatori titu-
lat Quan ens veiem (Discmedi Blau, 2000).

homenatge castellarenc || L’home-
natge que Bars retrà aquest dissabte 
a Jordi Garròs es vol dedicar especial-
ment a la família del músic, desapare-
gut l’any passat a causa d’un accident 
domèstic. “Ha estat difícil decidir què 
fer, teníem clar que no podia ser una 
jam, sinó una cosa més seriosa”, diu 
Llaràs. Des d’un bon principi, quan els 
membres de Bars van fer la proposta a 
l’Ajuntament, “vam rebre tot el suport 
del consistori”. 

A la base del concert, fil conductor 
de l’acte, hi haurà els músics mítics de 
Bars. “Tenim el repertori fresc per-
què vam fer una trobada a Hostalets 
i ja vam fer una tria”. Durant tota la 
sessió, es podrà gaudir del mestratge 
de Toni Moya, al baix; Miquel Prats, a 
la guitarra; Josep Maria Vilar (Koki), 
a l’altra guitarra; Lluís Serra, a la bate-
ria; Xavi Rubio, a l’harmònica, i Montse 
Llaràs, a la veu. 

“Puntualment, s’aniran incor-
porant personatges músics, individu-
alment”, aclareix Llaràs. Passaran per 
l’escenari Simó Vall, guitarrista; Llon-

a la discografia 
de Bars: 5 LP’s, 
un directe i un 

recopilatori 

DISCS

7

  Marina Antúnez

gue, de La Madam; Pep Gol, trompeta 
i Jordi Coma Feelgood, entre d’altres. 
“En resum, el que farem és un concert 
de Bars amb cançons del Jordi i col-
laboracions individuals”, diu Llaràs. 

Aquest concert, que es podrà veure 
per primer cop en aquest format, potser 
també visitarà Eivissa, una illa on Jordi 
Garròs hi tenia molts amics i on va viure 
una temporada.

Actualment, els Bars estan en 
‘stand by’, és a dir, “només actuem per 
coses puntuals”. En tot cas, la formació 
no s’ha dissolt .”Som amics i ens retro-
bem de vegades”. Tots els components 
de la banda han fet el seu camí, combi-
nant feines i música. Hi ha qui s’ha es-
pecialitzat més, o bé qui forma part d’un 
altre grup, etcètera. Per exemple, Llaràs 
ha enregistrat ara “un disc de swing a 
Eivissa amb els Blue s Mafia i es Sa-
ligardos”. Tot just s’acaba de gravar el 
videoclip, a partir del mes de juliol co-
mençarà la distribució i “segur que ja en 
sentireu a parlar”, afirma la cantant. 

+ NItS D’EStIU

Divendres 7, s’ha programat una festa 
titulada  “El Caloret Swinguer”, que 
inclou concerts d’Airmail Special 
Quartet, a les 21 h, i Kansas City Swing 
Quintet, a les 22.30 h. L’actuació 
tindrà lloc a la plaça d’El Mirador.
Dissabte 8, a les 21.30 hores, Sabor 
de Gràcia és el grup convidat a les 
Nits d’Estiu, que arriba del barri de 
Gràcia de Barcelona. També actuarà 
a la plaça d’El Mirador i ens oferirà 
un repertori de rumba catalana molt 
refrescant per a les Nits d’Estiu. La 
música seguirà encara els propers dies 
a través dels cursos open de bachata 
i salsa cubana amb l’escola de salsa 
Mi Tumbao, nits de tango, sardanes i 
open lounge amb Deejays del Revés. 

Rumba catalana 
i swing

Montse Llaràs i Jordi garròs al concert de Bars el 1995 a l’auditori de Castellar. || CEDIDA

Aquest estiu, refresca’t i fes 
salut amb els gelats de pal 
de Quins fogons

Els gelats de pal, en aquest cas els 
de llimona i gerds, són una bona ma-
nera d’entretenir els nens aquest 

estiu, primer mentre els fan i des-
prés mentre se’ls mengen. una re-
cepta senzilla, de pocs ingredients 
i ràpida si no comptem l’estona de 
congelador. Aquesta és la proposta 
que trobareu, en vídeo, al Facebook 
i youtube de L’Actual, a LACtuAL.
cat i al Facebook de quins fogons.
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Amics de Les Arenes, mossèn i autoritats, el dia del reconeixement. || jOsEp CAsANOvAs

LES ARENES | AGrAïmeNt

Els Amics de 
les Arenes 
agraeixen l’ajut 
a l’Ajuntament

Dilluns al matí, el col·lectiu Amics 
de les Arenes va entregar una placa 
d’agraïment i un quadre d’una imat-
ge de l’ermita de les Arenes a l’Ajun-
tament de Castellar. A l’acte, hi van 
ser presents Joan Castells, portaveu 

dels Amics de les Arenes; l’artista del 
quadre, Roser Lleixà; l’alcalde Ignasi 
Giménez, el rector de Sant Feliu del 
Racó, Mossèn Ramon Villarino, i el 
regidor de Cultura, Aleix Canalís.

Amb aquest acte simbòlic, el 
col·lectiu vol agrair al consistori i 
als consistoris precedents, la col-
laboració oferta per al manteniment 
i conservació d’aquest paratge tan 
estimat a la vila.

Fa 25 anys que l’associació té 
cura del paratge de les Arenes “i 
l’Ajuntament sempre ens ha aju-
dat molt, per això ens ha semblat 
molt oportú fer un acte per dei-
xar-ne constància”, apunta Joan 
Castells. “Pere Vidal és qui va co-

mençar tot això”, afegeix. “La imat-
ge de la Mare de Déu de Les Are-
nes va ser trobada”.

L’alcalde va manifestar-se molt 
content i va explicar que “durant 
uns anys, Castellar va estar a l’es-
quena de Les Arenes; gràcies al 
col·lectiu, Castellar ha retrobat 
el parany de Les Arenes”. L’acte 
va finalitzar amb un refrigeri per 
a tothom.

El dia 8 de setembre se cele-
bra l’Aplec de Les Arenes, un acte  
organitzat pel col·lectiu Amics de 
Les Arenes, que és qui s’encarrega 
de fer que la patrona que lluita con-
tra la falta de pluja ens guardi de la 
sequera.  ||  M. ANtuNEz

Àlex solas és el nou 
cap de colla de la 
secció, que oferirà un 
recorregut diferent 
al correfoc del dia 30

Aquest divendres, 30 de juny, el grup 
de diables de Castellar del Vallès ha 
programat un correfoc diferent al 
que s’havia fet altres anys per Nits 
d’Estiu. S’ha modificat el recorregut, 
començaran a la plaça Mestre Gelon-
ch, a les 22.30 hores, i s’acabarà a la 
plaça d’El Mirador, on hi haurà tira-
des conjuntes i una mica de gresca.

Aquesta temporada, la colla 
de Diables de l’Esbart Teatral de 
Castellar estrena nou cap de colla, 
Àlex Solas, “que comença amb mol-
tes ganes i molt bones idees!”, diu 
Cristina Juni, membre de la junta 
de diables. 

Francesc Sarró, l’antic cap de 
colla, ha estat al capdavant dels di-
ables durant tres anys, “i li agraïm 

Novetats a la colla de diables de 
l’etc i al correfoc de les Nits d’estiu

DIABLES | etc

molt la feina i les hores dedicades 
durant aquest temps”, afegeix Juni.

La secció de diables està for-
mada 60 persones, entre tabalers, 
malabars i diables. Hi ha una junta 
d’11 membres. Tots ells han realitzat 
el curs RGCRE, “un curs implan-
tat per la Generalitat de Catalu-
nya, obligatori per a dur a terme 
un correfoc”, aclareix Juni. . Ells 
s’encarreguen de la gestió i organit-
zació, tant de dins de la colla de dia-
bles com també del que fa referèn-
cia als correfocs. 

És una de les colles més anti-
gues de Castellar, va néixer l’any 1979 
coma a secció de l’ETC. Durant tots 
aquests anys, la colla ha anat evolu-
cionant i es va construir la Víbria. 
“El fet de formar part de l’entitat 
de l’ETC ens és molt favorable, 
ja que tenim l’ajuda necessària”. 

Com a novetat, la secció estrena 
nou logotip “i també tenim previst 
estrenar vestimenta la pròxima 
temporada”.  A la colla de diables 
i tabalers s’ha format un grup nou i 
estan buscant més colla amb ganes 
de tocar. “Bàsicament, actualment, 
tots plegats fem un únic grup i ens 
distribuïm totes les tasques entre 
nosaltres”. 

Els diables volen ser més i fer  
més gresca i per això han llançat una 
crida “perquè qualsevol persona 
que  vingui motivada pugui unir-se 
al grup, si té com a mínim, 16 anys, 
i 18 si vol tirar foc”.  || M. A.La secció de diables de Castellar ha programat un correfoc aquest divendres. || q. pAsCuAL
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OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

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

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

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

· Administratiu/va compres
· Ajudant de cuina - cuiner/a
·Aprenent/a de fusteria
· Auxiliar de geriatria/ gerocultura
· Cambrer/a
· Comercial
· Conductor/a de camió – repartidor/a
· Coordinador/a de producció
· Electromecànic/a o mecànic/a soldador
· Operaris/àries i manipulador/a
· Mecànic/a i elèctric/a de maquinària
· Monitor/a d’activitats infantils
· Netejadors/es de vidres
· Peixater/a
· Perruquer/a
· Responsable manteniment electromecànic
· Tècnic/a assessoria laboral
· Tècnic/a electrònic/a
· Torner/a – mecànic/a ajustador
· Veterinari/ària

Setmana del 22 al 28 de junyt
Es necessita:

cultura exposicions

Aquests dies es pot gaudir al Pipat, 
espai ubicat de la plaça Major, d’una 
exposició de macramé feta per usua-
ris d’AVAN i Suport Castellar que han 
realitzat un taller d’aquesta artesania 
manual de la mà de la voluntària Llu-
ïsa Catena. “Hi ha tres persones 
de Suport Castellar, hi ha perso-
nes amb esclerosi, que han patit 
ictus o amb altres malalties neu-
rològiques”, comenta Catena, qui 

La castellarenca Àngels Font Guite-
ras (1963) inaugura una exposició titu-
lada ‘Racons de Castellar’ el proper 4 
de juliol a l’Espai Sales d’El Mirador i 
es podrà veure fins al 21. 

exposició de macramé, una manualitat que fa teràpia

racons de castellar, ben pintats El pintor Enric Aguilar 
exposa a Arenys de Mar

foto de família dels participants al taller de macramé el dia de la inauguració de l’exposició amb l’alcalde i la gerent d’AvAN. || CEDIDA

usuaris d’AVAN i 
suport castellar han 
fet un taller al Pipat

Àngels font inaugura una mostra pictòrica a l’espai sales d’el mirador

opina que el macramé “els ajuda 
en la seva vida diària”. La inaugu-
ració, feta dimecres passat, va comp-
tar amb la presència de Lídia Gil, ge-
rent de l’Associació Vallès Amics de 
la Neurologia (AVAN). Gil va fer una 
valoració molt positiva de la mostra  
“tant pels treballs exposats com 
pel tot el que suposa que aquestes 
persones es vagin reunint setma-
na a setmana i comparteixin mol-
tes més coses que tenen a veure 
amb l’amistat i compartir valors”. 
Segons la gerent d’AVAN, es tracta 
d’una activitat “molt terapèutica”.    
AVAN té prop d’un miler d’usuaris 
de municipis com Castellar, Saba-
dell, Terrassa, Sant Cugat o Mata-
depera.  || rEDACCIó

Es tracta d’una mostra de pin-
tura de racons de Castellar, diferents 
localitzacions, més o ments amaga-
des, que hi ha al nostre poble. “Soc 
aficionada a pintar i dibuixar des 

MACRAMé | Art i terÀPiA

ESPAI SALES | Art PINtURA | exPosició

El proper 1 de juliol, a les 12.30 hores, el pintor castellarenc Enric Agui-
lar exposa una mostra de mariner que consta de 18 quadres de diferents 
mides, al Club Nàutic d’Arenys de Mar. El tema principal de la mostra és 
la vela llatina, regates de vela clàssica, i altres motius i elements mari-
ners. “Molts dels quadres són temes mariners nous, que encara no 
havia mostrat”, explica el pintor. La mostra es podrà veure fins al pro-
per 30 de juliol.  || M. A.

Un dels quadres que Enric Aguilar exposa a Arenys de Mar. || E. AGuILAr

de sempre”, diu la pintora. 
Font va estudiar pintura a l’es-

cola Illa de Sabadell i es va llicenci-
ar en Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona, l’any 1991.

La mostra inclou 30 dibuixos 
de llocs de Castellar. La tè cnica em-
prada és l’aquarel·la i es presenten 
sobre cartró ploma, mida DIN-A4. 
La majoria d’imatges són del casc 
antic, “tot i  que també n’incloc dels 
afores, i de les muntayes, i n’hi ha 
algun del Castellar dels anys 70 i 
80”, explica Font. 

Es tracta d’una exposició inti-
mista on es retraten a través de la 
pintura els espais, pedres, racons, 
que ens queden a la memòria, “que 
són amb nosaltres des de sempre 
i ara, passat el temps, he tingut 
la necessitat de plasmar-los en 
paper”.  Tothicap s’ha encarregat 
de muntar la mostra.  ||  M. ANtúNEz

Quadre d’Àngels font d’una imatge de Cal Calissó, abans. || À. FONt
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Mencions per Desclot i Sellent

El proper dimarts, 4 de juliol, a les 20 hores, els castellarencs Miquel Des-
clot i Joan Sellent seran distingits amb la Menció Honorífica de la Corpora-
ció. L’acte tindrà lloc als Jardins del Palau Tolrà i s’iniciarà amb una glosa 
dels Mèrits a càrrec del poeta Josep-Ramon Bach i la lectura de l’acord 
del Ple. Seguidament, es procedirà al lliurament de la Menció. Els guar-
donats intervindran, per torns, davant del públic i, a continuació, l’alcalde 
també adreçarà unes paraules als assistents. Clourà l’acte una interpre-
tació musical a càrrec de Carme Cusidó (soprano) i Noemí Agell (llaüt).  

Els guardonats seran reconeguts per la seva trajectòria professio-
nal com a escriptors i traductors, així com també per la seva contribu-
ció a la literatura i la llengua catalanes, tal com ja va proposar la Comis-
sió d’Honors i Distincions en un acord de Ple que es va aprovar a la sessió 
plenària del passat mes d’abril.

Joan Sellent és un dels traductors més prolífics i reconeguts de 
Catalunya. Miquel Desclot és pota, escriptor i ha esdevingut una figura 
clau en el panorama de la traducció literària en llengua catalana.  || M. A.

ESCRIPtoRS LoCALS | recoNeixemeNt

D’esquerra a dreta, els castellarencs Miquel Desclot i Joan Sellent. || CEDIDA

Ensenyant els palmells de les mans 
i fent-los girar, formant una rotllana 
o enfilats a l’espatlla dels seus pares, 
nens i nenes de 3 a 6 anys seguien les 
cançons de Rah-Mon Roma. Tothom 
va demanar una última cançó abans 
de marxar a dinar. El cantant, ani-
mador infantil i rondallaire sabade-
llenc, Rah-Mon Roma, va cloure el 
Cicle de Cultura a la Fresca de Cal 

rah-mon roma va tancar el cicle 
de cultura a la fresca de cal Gorina 

Actuació de Rah-Mon Roma diumenge passat a Cal gorina. || G.pLANs

Gorina amb un espectacle per a in-
fants, aquest diumenge 25 de juny. 
Amb la col·laboració del bateria cas-
tellarenc Oriol Casas, l’animador in-
fantil va oferir una actuació musical 
basada en la interacció entre la mai-
nada i els seus pares.

A les 12h va arrencar l’especta-
cle en format de vermut musical i, tot 
i que en alguns moments la pluja va 

interrompre el concert, en cap mo-
ment es va suspendre l’activitat, ja 
que va traslladar-se temporalment a 
l’interior de Cal Gorina. Els infants, 
acompanyats dels seus pares, van 
ser els que més en van gaudir, can-
tant i ballant. L’animadorRah-Mon 
Roma proposava cançons populars 
i motivava el públic a interpretar la 
música amb la gesticulació. Va acon-
seguir teixir un fil d’interacció amb 
la canalla, que va sobreposar la timi-
desa del principi i va acabar dansant 
despreocupadament i cantant can-
çons, algunes de l’artista i d’altres de 
populars, com per exemple el Gegant 
del Pi. “Cal Gorina és un espai geni-
al per a fer aquesta activitat amb els 
nanos, tothom ha participat”, explica 
Rah-Mon Roma, que ha actuat altres 
vegades a la vila, per festes majors o 
per activitats d’esplais.

D’aquesta manera Cal Gorina 
s’acomiada dels actes que, a través 
de la taquilla inversa, han estat om-
plint el jardí de l’entitat durant aquest 
mes de juny. Per a Festa Major hi ha 
molts més actes programats per re-
prendre el cicle d’activitats de l’orga-
nització.   || GuILLEM pLANs

CAL goRINA | músicA
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DEStAQUEM EXPoSICIoNS

open Lounge Mirador 
amb DJ Bigvic
Divendres 30 · 21 h 
terrassa d’El Mirador

Aquest mateix divendres, s’inicia 
l’Open Lounge Mirador amb l’en-
titat de discjòqueis locals Deejays 
del revés, que aposta per tercer 
any consecutiu per oferir un cicle-
de sessions musicals a les Nits d’Es-
tiu els dies 30, 7, 14, 21 i 28 de juli-
ol.  vindran dj nouvinguts i de fora 
de l’àmbit local. per començar, Dj 
bigvic, un dels discjòqueis vallesans 
de referència gràcies a les seves ses-
sions de música disco & funk al més 
pur estil 70’s. resident a La Capella 
de Can Gambús i sala breakout de 
sabadell, entre d’altres.

“Racons de Castellar”, d’Àngels font
Del 4 al 21 de juliol, de 8.30 h a 20.30 h
Espai sales d’El Mirador
Organització: tothicap

Exposició d’art infantil
Fins al 30 de juny, de dl. a dv. de 10 a  13 h i de 
17 a 20 h. sala polivalent d’El Mirador. Org.: 
Estudi de dibuix i pintura blanca Gibert

Escultures de Josep Llinares
(Exposició permanent)
Ermita de sant pere d’ullastre
visites concertades: 650008074

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

Exposició de dibuixos de l’Imma Solà
Fins al 31 de juliol, dimarts i dijous, de 9 a 14 
hores. Arxiu Municipal de Castellar

agenda del 30 de juny al 9 de juliol de 2017

DIVENDRES 30 
tarda / nit · PRoPoStA
Avinguda Shopping Night
Avinguda de sant esteve
org.: Associació de comerciants de 
l’Avinguda sant esteve

21 h · BALL
final de curs de SwingCopats
sala Blava de l’espai tolrà
organització: swingcopats

21 h · PRoPoStA
open Lounge Mirador: DJ Bigvic
terrassa d’el mirador
organització: deejays del revés

22.30 h · PRoPoStA
Correfoc dels diables de l’Esbart
sortida i arribada: pl. d’el mirador
organització: etc i Ajuntament
 
 
 
DISSABTE 1
A partir de les 9 h · ESPoRt
8è Memorial Carles Simón 
de tennis taula
Pavelló Joaquim Blume
organització: Associació d’Amics 
del tennis taula castellar

de 19 a 00 h · PRoPoStA
Nit embruixada
Jardins del Palau tolrà
organització: comerç castellar
col·laboració: Ajuntament

22 h · MúSICA
Concert de Bars 
d’homenatge a Jordi garròs
Plaça d’el mirador
organització: Ajuntament

DIUMENGE 2
de 10 a 13 h · PRoPoStA
festa de Sant Cristòfol
Pl. d’el mirador i font de la pl. major
organització: escuderia t3

18 h · BALL
Ball a càrrec d’Albert Músics
sala Blava de l’espai tolrà
organització: Amics del Ball de saló

21 h · PRoPoStA
Laberint d’espelmes
terreny parroquial de st. feliu del racó
org.: Gaia: Art, cultura i Pau

DIMARTS 4
19.30 h · CINEMA
Los juegos del hambre
+ info.: Pàg. 14

20 h · PRoPoStA
Menció Honorífica de la 
Corporació als escriptors 
Miquel Desclot i Joan Sellent
+ info.: Pàg 23

20.30 h · BALL
open Curs de Bachata i  Salsa 
Cubana. A càrrec de l’escola de 
salsa mi tumbao 
Plaça de catalunya
organització: Ajuntament

DIMECRES 5
de 22 a 00 h · BALL
Nits de tango
cal calissó
organització: cal calissó

22 h · gAStRoNoMIA
Maridatge de vins i formatges 
+ info.: Pàg. 14

DIJOUS 6
18 h · PRoPoStA
Pedagogia de la riquesa i el luxe. 
Converses obertes del projec-
te Bio-Art-Identitat, amb teresa 
tendero, escriptora. 
sala de Petit format de l’Ateneu
organització: Lasaladeser
col·laboració: comerç castellar

19 h · PRESENtACIÓ
fira Naturàlia.cat
sala d’Actes d’el mirador
organització: diputació de 
Barcelona (programa Viu el Parc)
col·laboració: Ajuntament

19.30 h · PRoPoStA
Missa i ofrena
capella de montserrat
org.: club Bàsquet castellar

20 h · PRoPoStA
Club de lectura de novel·la: Aigua 
avall, de Josep M. folch i torres
Biblioteca municipal
organització: Biblioteca municipal

20.30 h · PRoPoStA
Nits Llibertàries: Xerrada “La his-
tòria del swing” i sessió de ball i DJ
Pati de cal Gorina
organització: Assemblea Llibertària
col·laboració: cal Gorina

21.30 h · BALL
Sardanes amb La Principal
de la Bisbal
Plaça del mercat
organització: Ajuntament i AsAc

DIVENDRES 7
20 h · PRoJECCIÓ 
DocsBarcelona del Mes: 
El meravellós regne de Papa Alaev
Auditori municipal
org.: cal Gorina, club cinema 
castellar Vallès i L’Aula d’extensió 
universitària per a gent gran

21 h · MúSICA
festa “El Caloret Swinguer”
concerts d’Airmail special Quartet 
(21 h) + Kansas city swing 
Quintet (22.30 h)
Plaça d’el mirador
org.: Ajuntament i sonaswing

21 h · PRoPoStA
open Lounge Mirador: 
“El Caloret Swinguer”
terrassa d’el mirador
organització: deejays del revés

23 h ·  PRoPoStA
Nit de deejays
cal calissó
organització: cal calissó

DISSABTE 8
20 h i 23.30 h · ESPECtACLE
Elements: dansa i circ amb 
la Cia. D’Atzart
Pl. calissó
organització: cal calissó

20.30 h  a 23 h · PRoPoStA
tast i Maridatge*
terrassa opensurf
*inscripció prèvia als 
establiments organitzadors
organització: Pastisseria muntada, 
carnisseria Prat torras i Vinàlium
col·laboració: comerç castellar

21.30 h ·  MúSICA
Concert de Sabor de gràcia
Plaça d’el mirador
organització: Ajuntament
 
 
 
DIUMENGE 9
13 h · PRoPoStA
olimpíades Populars
el Brot
organització: Assemblea Llibertària

19 h · MúSICA
Concert de la Coral Pas a Pas: 
Un concert de pel·lícula
sala de Petit format de l’Ateneu
organització: coral Pas a Pas
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tELÈfoNS DINtERÈS: Ajuntament 937 144 040 ·  Fax Ajuntament 937 144 093 · policia Local 937 144 830 · WhatsApp policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · bombers 900 131 326 ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal plaça Major 937 143 655 · CAp (Ambulatori) 937 4711 11 · servei de Català 937 143 043 · Centre de serveis 937 471 055 · Ambulància 061 Funerària Castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · Mossos d’Esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · Osb  937 145 389 · ACC 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis Castellar 937 143 775

Menció Honorífica 
de la Corporació als escriptors 
Miquel Desclot i Joan Sellent

Dimarts 4 de juliol
20 hores
Jardins del Palau Tolrà 

L’acte inclourà la glosa dels mèrits dels 
guardonats a càrrec de josep-ramon bach
i es clourà amb una actuació musical 
a càrrec de Carme Cusidó (soprano) 
i Noemí Agell Martínez (llaüt).

fARMÀCIES DE gUÀRDIA 
 
 
diVeNdres 30 RoS
dissABte 1 PERMANyER
diumeNGe 2 PERMANyER
diLLuNs 3 vILÀ
dimArts 4 EURoPA
dimecres 5 vICENtE
diJous 6  yANgÜELA
diVeNdres 7 CASANovAS
dissABte 8 RoS
diumeNGe 9 RoS

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

“Visc com un xai per poder escriure com un lleó”
Flaubert

@garrimo @oriolvicente @apelachs
Espai jocs d’aigua bona revetlla Gràcia

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HIStÒRIA 

INStAgRAM · @lactual 

Començament de la benedicció anual. La primera fila de motos són totes Vespes, que aleshores 
s’anaven popularitzant. El senyor rector, Mn. J. M. Esteve, amb el llibret inicia la cerimònia; al 
seu costat, el vicari Mn. J. M. Aragonès i els escolans amb l’isop i la galledeta de l’aigua beneita. A 
la dreta, primer terme, l’agutzil, Amadeu Germà. || FONs: ArXIu D’HIstòrIA DE CAstELLAr  || ArXIuHIs-

tOrIACAstELLAr@GMAIL.COM ||  FACEbOOk.COM/ArXIuHIstOrIA 

festa de Sant Cristòfol, 1953

felicidad Campanales Llop
87 anys · 23/06/2017

Antonio López Castro
69 anys · 24/06/2017

Roser Mora Altarriba
78 anys · 26/09/2017

Maria Arch Isanda
91 anys · 26/06/2017

Espai Farmàcia Yangüela
C. Torras, 2

T| 93 854 63 96

info@espaiyanguela.com

Cuidar-se és un plaer.

Recoma-
nació

El frenètic ritme de vida que tant ens caracte-
ritza actualment fa que ens oblidem, molt més 
del que caldria, de nosaltres mateixos, del nos-
tre benestar. I certament, aquest és el que ens 
manté saludablement actius per combatre les 
agressions del nostre entorn, com és principal-
ment l’estrès. 

Íntimament lligat al nostre estat de salut, l’estrès 
negatiu pot significar un important enemic que 
atempta de forma directa a l’estat del nostre or-
ganisme. Quan és difícil deixar de patir-lo per les 
circumstàncies que ens rodegen, sempre podem 
optar per teràpies o solucions que permetin una 
dràstica reducció de l’afecció.

D’aquí ve l’especial rellevància de serveis que 
procuren el nostre benestar com els que es pres-
ten des del nostre Espai de salut i bellesa. Des 
de massatges relaxants, a tractaments facials i 
corporals, tractaments de bellesa, atenció d’un 
nutricionista, anàlisis clíniques i infinitat d’al-
tres serveis que cerquen tant  l’equilibri físic 
com l’emocional.

Descobreix el plaer de sentir-se bé. 
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la contra

Dani López

Fer i mantenir 
un hort ajuda a 
educar en valors

Estudiant del mòdul de producció 
agroecològica a l’INS Castellar M
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N

t
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Només té 16 anys i ja té clar que vol ajudar a millorar 
Castellar i les persones que hi viuen.  Estudia a l’Institut 
Castellar, fa de voluntari a FEDAC, és membre de l’As-
semblea Llibertària i fa de monitor a l’Esplai Sargantana

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Empàtic
Un defecte que no pots dominar?
Impacient
Una persona que admires?
Les meves àvies
La teva paraula preferida?
recíproc
Quin plat t’agrada més?
El salmó fumat
Un lloc ideal on viure?
Alta Garrotxa
Una causa per defensar?
recuperar les tradicions
Una pel·lícula?
‘Forrest Gump’
Un grup de música?
ska-p
El que més t’agrada de Castellar?
sortir i trobar-te gent coneguda
Un comiat?
bon vent i barca nova!

”

“

· Quins estudis curses?
Estic fent un mòdul de producció 
agroecològica (PAE) a l’Institut Cas-
tellar. N’hi ha un altre de jardineria 
però m’interessava més aquest cicle 
formatiu. Forma part de l’institut 
però tenim naus al costat de l’Ska-
te Parc. Al mòdul, tinc assignatures 
de botànica, fonaments zootècnics, 
infraestructures agrícoles, implan-
tació, anàlisi de sòls, fertilització, 
malalties de les plantes, etc. No som 
massa joves, fent aquest mòdul. Vam 
començar 25 però ara som una dese-
na.  Hi ha gent que ho ha anat deixant, 
sobretot, els qui han trobat feina.

· I també fas pràctiques?
Faig pràctiques al Viver Tres Tu-
rons que està situat a Sant Feliu del 
Racó. Es fan pràctiques arreu d’Es-
panya però, com que jo no tinc trans-

port per anar a enlloc, soc al viver. No 
és res nou però em va bé per combi-
nar-m’ho amb altres coses que faig. 
Al Tres Turons fan planta per fer 
marges florals, per reforestar, per 
fer depuradores naturals, etc. 

· I què et va portar fins aquí?
Aquest món m’agrada i voldria dedi-
car-m’hi. El meu somni seria viure a 
l’Alta Garrotxa i tenir les meves prò-
pies terres. De moment, l’any que ve 
vull especialitzar-me en paisatgisme 
i medi rural. Sempre se’n pot apren-
dre més! 

· La horticultura, també la practi-
ques fent de voluntari, oi?
Sí! Dilluns i dimecres, de 15 a 16.30 h 
faig de voluntari als horts de FEDAC. 
Jo vaig estudiar la primària a l’Emi-
li Carles Tolrà i vaig fer secundària a 
la Immaculada - FEDAC. I ara hi he 
tornat, però ajudant els nois i noies 
més distrets, als qui els costa posar 

atenció a les classes. Jo hi vaig a en-
senyar-los com fer i mantenir un hort 
i, alhora, intento educar-los en valors. 
Vam començar de  zero, a terra només 
hi havia males herbes. I, a poc a poc, 
vam treballar la terra, vam fer uns 
marges, vam plantar, i ja hem collit 
força, unes hortalisses que hem re-
galat. Quan hi vaig, surto amb quatre 
nois i noies, i intento estar pendent 
de cadascun durant una estona. Són 
de segon i tercer d’ESO, tot i que úl-
timament se n’ha afegit un de primer. 

· on més fas de voluntari?
A l’Esplai Sargantana. Faig de mo-
nitor cada dissabte a nois i noies de 
primer i segon d’ESO. No només sóc 
monitor sinó que també soc infant. 
Som l’únic esplai del MEV (Movi-
ment d’Esplai del Vallès): som mo-
nitors i, alhora, som nens que tenen 
els seus monitors. Els monitors ens 
trobem entre setmana per prepa-
rar les activitats, les rutes, sortides, 

etcètera. Els joves no es confornem 
amb qualsevol cosa!

· I ets membre fundador de l’As-
semblea Llibertària...
Sí...! Fa dos anys, amb un parell 
d’amics, vam voler crear un grup 
de diables juvenils, però parlant-ne 
amb l’Esbart Teatral, vam veure que 
no podia ser. Ens va quedar aquell 
neguit de voler fer alguna cosa pel 
poble, i vam convocar una reunió a 
les escales de la plaça Major. Vam ser 
tres! A poc  a poc, però, va comen-
çar  a venir més gent. Vam fer una 
assemblea a Cal Gorina i el grup va 
anar creixent, fins a 35. Després, al-
guns van marxar perquè vam estar 
fins a tres mesos per escriure l’idea-
ri, discutint de si havíem de ser femi-
nistes o lluitar per la igualtat de gè-
nere, etc, i perquè no ho volíem tan-
car a la gent. L’Assemblea és oberta 
a tothom, no excloem ningú. Jo sóc 
el més petit, amb 16 anys, i arribem 

als 27 anys, el més gran. 
 
· Quines accions heu dut a terme 
fins ara?
A les Nits d’Estiu farem assemblees i, 
a la Festa Major, actes durant els qua-
tre dies. Vam lluitar per una demanda 
dels infants per posar una porteria a 
la plaça Major, i ja la tenim. Va ser una 
victòria. També teníem la nevera - bi-
blioteca a la plaça, amb l’eslògan “Re-
fresca la lectura”, allà es podien fer in-
tercanvis de llibres. Però hi ha una colla 
de joves brètols que ens la van trencar. 
Quina necessitat té algú de destrossar 
una biblioteca? És molt trist. Hem en-
gegat el projecte Brot, un terreny ocu-
pat de 13.000 m2 a l’antiga Playtex. Hi 
ha 40 parcel·les d’horta. A més, reco-
llim les deixalles que hi ha, estem cre-
ant una zona verda i de bioconstruc-
ció, i una zona infantil. El dia 9 farem 
les BrotOlimpíades. Els veïns de Can 
Carner ens donen suport i ens regalen 
eines i altres coses útils. 

 Marina Antúnez


