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Setmanari d’informació local

La freqüència de 
pas de la Vallesana 
baixa als 12 minuts

Quarta edició 
de la festa de 
Sant Cristòfol

motor | p13 mobilitat  | p03

prop de 350 persones van gaudir a la plaça d’El Mirador del concert especial dels Bars, un grup ple de lligams castellarencs com es va demostrar dissabte passat. || Q. PASCUAL

retrobats pel Jordi
música | p18

bars va protagonitzar un emotiu concert d’homenatge al 
difunt Jordi Garròs amb molts convidats especials
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actualitat

L’Àrea d’Esbarjo de les Arenes ha 
estat aquesta tarda l’escenari de la sig·
natura del conveni entre el Consell Co·
marcal i la Federació d’ADF del Vallès 
Occidental per a finançar les actuaci·
ons de prevenció activa i passiva dels 
incendis forestals a la nostra comar·
ca durant el 2017. El Consell Comar·
cal signa anualment un conveni de col·
laboració amb la Federació d’ADF per 
col·laborar en les actuacions de man·
teniment i millora de les infraestruc·
tures de prevenció d’incendis i els ser·
veis d’extinció de focs forestals.

El president del Consell Comar·
cal, Ignasi Giménez, ha explicat du·
rant la signatura que l’ens comarcal 

es compromet a realitzar una aporta·
ció econòmica de 6.000 euros a la Fe·
deració d’ADF del Vallès Occidental. 
“Per a nosaltres és una tasca molt 
important la que fan els ADF, que 
complementa molt bé la feina que 
fan la resta de cossos d’emergèn-
cia. Són gent que coneix el territo-
ri, que l’estima i que d’una manera 
altruista ajuden en aquestes situ-
acions d’emergència, per tant, per 
a nosaltres és important poder fa-
cilitar eines i recursos perquè les 
puguin realitzar”.

A la signatura, també ha estat pre·
sent Elizabeth Pasamonte, que com a 
consellera comarcal delegada de Bos·
cos ha destacat les tasques de mante·
niment dels boscos i d’infraestructures 
que fan a l’hivern “són importantíssi·
mes per prevenir els incendis a l’estiu. 
Aquesta campanya sembla que no 
es presenta tan crua com la d’altres 
anys, tot i la calor d’aquests darrers 
dies, però hem d’estar alerta”.

serveis de les adf

Amb aquest conveni, la Federació 
d’ADF del Vallès Occidental es com·

Els vigilants 
dels boscos

El conveni es va signar a l’Àrea d’Esbarjo de les Arenes dijous passat.  || C. díAz

la Federació d’aDF i 
el consell comarcal 
signen un conveni 
per prevenir incendis 

 Cristina Domene

promet a col·laborar amb la Diputació 
de Barcelona i amb la comarca. Enric 
Sapès, com a president de la Federació 
d’ADF del Vallès Occidental, ha recordat 
algunes de les tasques que han realitzat 
en el darrer any. “Hem participat en 
82 incendis, hem fet 432 dies fent vi-
gilància en el territori, per exemple, 
aquests darrers dies de tanta calor, 
fèiem vigilància per prevenir possi-
bles focs, fem també manteniment de 
punts d’aigua i de camins. Recordem 
que els AFD són voluntaris i agraïm 
la feina que fan i també els recursos 
que ens donen des de les entitats”.

Durant l’any 2016 les ADF van 

arranjar al Vallès Occidental un total 
de 157 km de camins de prevenció d’in·
cendis i 14 punts d’aigua, amb un cost 
total de 174.902 euros. Les ADF finan·
cen aquestes actuacions amb ajuts de 
la Diputació de Barcelona, dels Ajun·
taments i de la Generalitat de Catalu·
nya. La seva realització compta amb 
un suport tècnic important tant dels 
ajuntaments de la comarca com de la 
Diputació de Barcelona.  

Actualment al Vallès Occidental 
hi ha un total de 15 ADF actives que 
abasten els municipis de Sentmenat, 
Castellar del Vallès, Castellbisbal, Ma·
tadepera, Palau·solità i Plegamans, 

Santa Perpètua de Mogoda, Gallifa, 
Sant Llorenç Savall, Polinyà, Ullas·
trell, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Quirze del Vallès, Montcada i 
Reixac, Terrassa, Rellinars, Vacaris·
ses i Viladecavalls. A més, algunes de 
les ADF també abasten a municipis 
de comarques veïnes.

La signatura del conveni també 
preveu la constitució d’una comissió 
de seguiment integrada per dues per·
sones en representació de cadascuna 
de les institucions signants, que durà 
a terme el seguiment de les obligaci·
ons previstes al conveni i la resolució 
de les eventuals incidències. 
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tema de la setmanamobilitat

La línia d’autobús C1, que connecta Cas·
tellar del Vallès amb Sabadell, augmenta·
rà la seva freqüència de pas a partir del 
proper dijous 20 de juliol i connectarà 
els dos municipis cada 12 minuts. Així, a 
partir d’aquesta data, aquesta línia farà 
5 expedicions cada hora de dilluns a di·
vendres (excepte el mes d’agost), en lloc 
de les 4 expedicions que feia fins ara. 

A més, el mateix 20 de juliol es faran 
efectius també més viatges a les hores fi·
nals del dia. D’aquesta manera, mentre 
que fins ara les dues últimes expedicions 
distaven 50 minuts l’una de l’altra, l’es·
pera es reduirà a 30 minuts.

Aquestes són unes millores en el 
servei que engegaran coincidint amb la 
posada en funcionament de l’intercanvi·
ador de Sabadell Nord a la plaça d’Espa·
nya, que acollirà a partir d’ara les estaci·
ons de RENFE i dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC).

De fet, el 20 de juliol, La Generalitat 
posarà en funcionament les tres noves 
estacions de Ferrocarrils de la Genera·
litat de Catalunya (FGC) a Sabadell (La 
Creu Alta, Sabadell Nord i Sabadell Parc 
Nord i els 3,7 nous quilòmetres de per·
llongament. També s’inauguraran unes 
noves cotxeres. La previsió és que el nou 
servei faci passar el nombre d’usuaris 
que utilitzen aquesta línia dels 2,7 mili·
ons actuals als 3,5 a finals de l’any 2018, 
un augment del 32%. Dimecres, 5 de ju·
liol, ja van començar les proves ferrovi·
àries perquè tot estigui a punt dijous 20 
de juliol, dia en que s’espera la presèn·
cia del president de la Generalitat, Car·
les Puigdemont.

reivindicacions 
Precisament, l’ampliació de les expedici·
ons de la línia d’autobús que fa el trajec·
te entre aquests dos municipis ha estat 
una de les peticions que l’Ajuntament de 
Castellar ha traslladat en diverses oca·
sions a la Generalitat de Catalunya, que 
és l’administració que gestiona aquesta 

bus a sabadell cada 12 minuts La reivindicació 
de les autoescoles 
arriba a Castellarla línia c1 connectarà castellar amb sabadell cada 12 minuts a partir del 20 de juliol

La línia C1 farà 5 expedicions cada hora de dilluns a divendres. || ArxiU

línia interurbana d’autobusos, però no 
és l’única. Tal com s’especificava en una 
carta que el consistori va fer arribar a 
principis del mes de juny als Serveis Ter·
ritorials de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat, “el servei d’autobusos 
té altres desajustos”.

En aquest sentit, l’Ajuntament re·
clama a la carta una millora en el servei 
d’autobús els caps de setmana i festius, 
ja que el primer viatge surt de Castellar 
a les 8 h i la darrera expedició del servei 
nocturn N65 ho fa a les 5.09 h, de mane·
ra que “pràcticament tenim 3 hores 
sense servei a primera hora del dia”. 
El que se sol·licita a la carta és que, “com 
a mínim, es pugui garantir el servei 
cada hora amb Sabadell”.

altres peticions

D’altra banda, la carta també posa da·
munt la taula altres consideracions al 
voltant del transport públic a Castellar. 
Així, pel que fa a la línia C4, que uneix 
Castellar amb Sant Feliu del Racó i les 

  Cristina Domene

urbanitzacions del nord del municipi, es 
proposa que es pugui disposar d’un segon 
vehicle que permeti que la freqüència de 
pas de l’autobús sigui de 30 minuts i no 
d’una hora com actualment. També es re·
clama que es faciliti la millora de les pa·
rades a les urbanitzacions Aire·Sol A·B 
i C, de manera que siguin més segures i 
que els vehicles puguin recollir els usu·
aris en els dos sentits.

A més, a la missiva es fa esment 
de la importància de crear un servei de 
park&ride que pugui ser utilitzat  gra·
tuïtament pels usuaris de l’intercanvia·
dor de la plaça d’Espanya de Sabadell, es 
posa de manifest que el sistema tarifari 
penalitza els usuaris castellarencs, se sol·
licita la instal·lació de pantalles informa·
tives a les parades d’autobús que perme·
tin conèixer el temps d’espera restant al 
pas dels vehicles i, finalment, es demana 
que es consideri la creació de serveis di·
rectes a la UAB i a Terrassa, pensant en 
els estudiants, i que es potenciï la línia 
directa a Barcelona. 

Si el 27 de juny autoescoles de tots 
els municipis que examinen a Sa·
badell es van concentrar a l’oficina 
de Trànsit del carrer de l’Escola In·
dustrial de Sabadell, dimecres dia 
5 de juliol, autoescoles de tot Cata·
lunya es van reunir a Barcelona per 
fer més ressò encara. Tant a Saba·
dell com a Barcelona han participat 
les autoescoles castellarenques,  per 
reivindicar la situació que estan pa·
tint, ja que algunes porten fins a tres 
setmanes sense poder portar alum·
nes a examen. 

Així, més de 1.000 cotxes es van 
aplegar dimecres passat a Montjuïc 
per fer un recorregut amb els vehi·
cles fins al Palau Sant Jordi. Allà, van 
aparcar els cotxes, van llegir un ma·
nifest i es van dirigir en manifestació 
a l’edifici de la Dirección General de 
Tráfico, a la Gran Via de les Corts Ca·
talanes, conegut com ‘La campana’ on 
van protestar davant els funcionaris. 

Pep España, de l’autoescola Co·
lell, que va participar a la concentra·
ció de Barcelona assegura que la vaga 
dels examinadors els està fent molt 
mal: “la fan en la pitjor època i a 
més, Tráfico no ens dona informa-
ció. Avui mateix una alumna puja-
va a examen i al matí ens han tru-
cat i ens han dit que no el podia fer”.  

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 exa-
minar sense límits. No anem con-
tra els examinadors, anem con-
tra el sistema. Falta personal i no 
entenem les limitacions que ens 
posen. És com si a un bar li digues-
sin que després de la tercera Co-
ca-Cola, la quarta ja no la pot ser-
vir. Tenim alumnes esperant per 
pujar a exàmens i algunes auto-
escoles amb molts alumnes tenen 
llista d’espera de fins a sis mesos”, 
detalla Ádamo Membrives, de l’au·
toescola Clavé.  ||  rEdACCiÓ

12 MINUTS 
La freqüència de 
pas augmentarà de 
dilluns a divendres 
a 5 expedicions 
cada hora 

20 de juliol  
Es posa en 
funcionament de 
l’intercanviador de 
Sabadell Nord a la 
plaça d’Espanya

TrANSporT púBLIC | NoUs Horaris CoNfLICTE | Formació
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comerç

màgia i encant als 
Jardins del Palau

La primera edició de la Nit Embruixada va ambientar els Jardins del 
Palau Tolrà, dissabte passat, com un espai màgic. Els elements de deco·
ració van potenciar l’encant d’aquests jardins i es va aconseguir crear 
una atmosfera atreta per les coses sobrenaturals i els remeis. 

L’esdeveniment organitzat per Comerç Castellar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament va començar a les 19 hores i des d’aleshores el degoteig 
de gent va ser constant. L’espai oferia diferents tipus d’activitats, com 
ara 8 parades de comerços locals. Kids&Us realitzava un taller per pin·
tar i maquillava als infants. La Centraleta venia llibres de temàtica eso·
tèrica i cartes del Tarot, mentre que Atra’m tenia bijuteria. Les Mans 
mostrava teràpies i Lídia Vidal Florista oferia plantes, pedres curati·
ves, elements de decoració i atrapasomnis, un producte que es com·
plementava amb el taller que oferia La Botiga de les Llanes. Per la seva 

La parada de la florista Lídia Vidal als Jardins del palau Tolrà. || A.PArErA 

La cantant M. Davis en un moment de l’actuació. || CEdidA

la primera edició de la Nit Embruixada va 
portar els elements sobrenaturals a la vila 

CoMErç CASTELLAr | Nit EmbrUixaDa

comerços i diverses entitats fan possible l’avinguda shopping Night

animant l’esperit de la vila

El carrer s’inunda de caliu i es tenyeix 
amb llumetes que s’aviven quan comen·
ça a fosquejar. Per un dia, els comerci·
ants s’acosten encara més als vianants, 
i també a les altres botigues, i guarnei·
xen de paradetes l’Avinguda Sant Es·
teve. L’essència de la Shopping Night. 
Al llarg de la setmana, immensos cu·
curutxos de gelat fets de cartró l’han 
promocionada. Una festa mercantil per 
celebrar les primeres espurnes de l’es·
tiu, però en què la principal intenció no 
és vendre, sinó fomentar el comerç de 
proximitat. L’esperit de la vila.

Compradors, curiosos, badocs i 
passavolants van desfilar, embadalits 
o decidits, pel tram comprès entre el 
carrer Roger de Llúria i el Barcelona, 
divendres passat 30 de juny de les 17h 
fins a la mitjanit. Bijuteria, roba, llibres 
o joguines són alguns dels productes 
que els botiguers van oferir. Durant les 
primeres hores de la tarda, “el carrer 
va estar molt animat i hi havia molt 

moviment”, explica Lluís Casamada, 
farmacèutic i membre de l’associació 
de comerciants del carrer. Una alena·
da de fred, però, desafiant la celebració 
estiuenca, va ensopir una mica la festa: 
“Ha fet una mica de mal temps i la 
gent s’ha anat retirant, però el dia 
ha estat molt bé”, valora Casamada.

Així i tot, els castellarencs que 
passaven per davant de la Botiga del 
Castell van continuar comprant ge·
lats. I durant el ShoppingNight en va 
vendre més d’un centenar, dues·centes 
boles de diversos sabors. El remei per 
vèncer la fresca, però, el van trobar les 
entitats que van farcir d’actuacions la 
festa. Sota les ales dels barrets Cowboy, 
el grup d’amics del Country de Caste·
llar van aixecar els talons exhibint una 
sincronia de grup treballada, compas·
sada amb el ritme i amb la filosofia que 
desprèn l’estil musical. Les colles jove i 
infantil del Ball de Gitanes i els Basto·
ners, també van amenitzar la celebra·

Diversos nens i nenes  menjant cotons de sucre i crispetes a l’avinguda Sant Esteve. || Q. PASCUAL

AVINGUDA SANT ESTEVE | DiNamització

ció. Els Capgirats, per altra banda, que 
no acostumen a fallar a les cites socials 
de la vila, van fer una actuació recor·
rent la ShoppingNight, que va consis·
tir en dos pilars de 4, un al principi del 
carrer i l’altre al final, intercalant un 3 
de 5 net enmig de l’avinguda.

Toni Santos, president de l’Asso·
ciació de Comerciants de Castellar, re·
calca el caràcter de la ShoppingNight: 
“El principal objectiu és donar a co-
nèixer el teixit de comerços de l’Avin-
guda, i també d’altres que hi parti-
cipen, més enllà de les vendes”. Les 
botigues que van muntar una parade·
ta al carrer van ser: Atram, el Centre 
de Dietètica i Nutrició, SugarWorld, 
l’Estanc Martín, Pastel, La Botiga del 
Castell, Catalunya Casas, la Botiga de 
les llanes, la merceria Didals i fils, el 
Dos Passos Més, el Forn Sant Esteve, 
Montse Petits Detalls, Montbel, Far·
màcia Casanovas, el Basar Xinès, la 
Llibreria Vallès i el Baratet.   || G. PLANS

La directora de la perruqueria, Mònica poy, amb l’autor Jordi Gual. || CEdidA

CoLLEEN SALoN | c. tarraGoNa

Una perruqueria no 
només per llegir l’’Hola’

Que a les perruqueries es llegeix, això ho 
sap tothom. Entre servei i servei, els cli·
ents poden assabentar·se de les darreres 
notícies de la premsa del cor. La perruque·
ria unisex Colleen Salon ·ubicada al carrer 
Tarragona, 15, ha fet un pas més enllà. El di·
jous 22 de juny van inaugurar el racó cultu·
ral de l’establiment, on pot assistir tothom 
qui vulgui. La intenció dels responsables de  
la perruqueria és fer cada mes la presenta·
ció d’alguna activitat. Fa dues setmanes. el 
castellarenc Jordi Gual va presentar el lli·
bre La família, realitat i ficció. L’autor dona·
rà  tots els beneficis a l’Associació Catalana 
de Víctimes d’Organitzacions Terroristes 
(ACVOT) per l’assistència psicològica i ju·
rídica de les famílies afectades.   || rEdACCiÓ

banda, La Botiga del Castell i la Pastisseria Andreví eren les parades 
d’alimentació, la primera amb gelats i la segona amb postres i còctels. 
Paral·lelament, a les 20h Kids&Us va fer una funció teatral en anglès i 
a les 21h van començar les consultes de grafologia amb el castellarenc 
Antoni Comas i de les cartes del Tarot. De 21h a 23h la castellarenca 
M.Davis va ambientar musicalment l’espai amb una actuació en directe. 
La cantant va interpretar temes tan històrics com actuals, per exemple 
de Tina Turner (“Simply the best” i “Proud Mary”), de Nancy Sinatra 
(“Bang Bang” i “These boots are made for walking”), Aretha Franklin 
(“Say a little prayer), John Legend (“All of me”) i de Sau (“Boig per tu”).

“La valoració és positiva, però evidentment s’han de millorar 
coses de cara l’any vinent, com ara la publicitat”, va afirmar Toni 
Santos, president de Comerç Castellar. Per la seva banda, la vicepresi·
denta i una de les impulsores de l’activitat, Maria Armengol, va explicar 
que va rebre algunes felicitacions dels assistents, alhora que va recollir 
crítiques com ara que faltava oferta de restauració. Ha estat un primer 
contacte, ja que l’organització no sabia com aniria el funcionament. D’en·
trada, tenen la certesa que “el grafòleg va agradar molt i les bruixes 
també van funcionar molt bé”, assegura Armengol. Per aquest motiu 
veuen que “és una fira que pot tenir futur, perquè el lloc és ideal per 
fer-la”, va concloure Santos.    || rEdACCiÓ
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gastronomia

tres dies per viure la gastronomia de castellar
Dinou establiments de la vila participen des d’ahir i fins aquest diumenge a la quarta edició del corretapa

 Jordi rius

CorrETApA 2017 | 6-9 JUliol

Des d’ahir, els tastadors de tapes castella·
rencs poden anar a la caça de la millor oferta 
que poden trobar a la quarta edició del Cor·
reTapa. L’activitat, organitzada per Ielou 
Comunicació amb col·laboració de l’Ajun·
tament, Diputació de Barcelona i Comerç 
Castellar,  aplega enguany 19 comerços de 
tot Castellar ·a darrera hora s’ha incorpo·
rat el Soho Bar· que s’han volgut sumar a 
la iniciativa gastronòmica.  Les exquiside·
ses culinàries es poden provar al preu de 
2,5 euros la tapa més una beguda. Entre la 
variada oferta de tapes, “en tindrem de 
molts estils de cuina i de tradicions cul-
turals diferents”, assegura Ivette Hijano, 
d’Ielou Comunicació.

 Per incentivar el consum de tapes hi 
ha tres premis per als tastadors, que hau·
ran d’aconseguir fins a cinc segells d’esta·
bliments diferents i votar la tapa que els 
sembli més bona. Per això, hauran d’om·
plir les butlletes que hi ha a cada establi·
ment i dipositar·les a les urnes  amb el vot 
per la tapa que els hagi semblat més bona. 
Els clients poden omplir tantes butlletes 
com vulguin i així tindran més possibilitats 
de guanyar el primer premi: una samarre·
ta oficial de la la 4a edició del CorreTapa i 
cinc tapes gratuïtes per a l’edició de 2018. 
El segon i tercer premi també tindran cinc 
tapes gratuïtes en la propera edició.

També s’ha obert un concurs d’Ins·
tagram on l’usuari que, després d’haver 
compartit les seves fotografies amb l’eti·
queta #corretapacastellar17,  aconseguei·
xi més ‘likes’ fins el 9 de juliol guanyarà una 
samarreta oficial.  Aquest premi és una no·
vetat respecte altres anys on el premi era 
un cofre d’experiències.

Els establiments participants són: Bar 

Uday, Ca l’Aurora, Cal Calissó, Cal Crustó, 
Can Vilar II, Dos passos més, El Pastel, El 
Racó del Mercat, Frutos Ramírez, Gran·
ja Chiropa, Ka Proveche, L’Obrador d’en 
Gregori, Mito Sushi Bar, Nigromante Res·
taurant, Picàpa’t, TBO, Soho Bar i les pas·
tisseries Muntada i Sant Jordi. “En cas 
d’intolerància al gluten, recomanem 
que el client consulti sempre amb l’es-
tabliment”, explica Hijano.  En el cas d’El 
Racó del Mercat, que ofereix el Pinxo del 
Mercat, la ració es pot servir amb pa sense 
gluten tot i que la tapa costa 50 cèntims més. 

Hijano considera que per la localit·
zació dels establiments “és molt fàcil fer 

LES TApES

1. Bar Uday
“Pinxos Uday”
2. Ca l’Aurora
“carpaccio”
3. Cal Calissó
“cebiche de calamar”
4. Cal Crustó
“tacos al pastor”
5. Can Vilar II
“bacallà a la catalana”
6.  Dos passos més
“llaminer”
7. El pastel
“ous de salmorejo”
8. El racó del Mercat
“Pinxo del mercat”
9. frutos ramírez restaurant
“saltat de peus de porc amb 
verduretes i salsa d’ostres”
10. Granja Chiropa
“Ferrero rocher de botifarró”
11. Ka proveche:
“tortillita de camarones”
12. L’obrador d’en Gregori
“coca de recapte vegetal”
13. Mito Sushi Bar
“Gyoza mito”
14. Nigromante restaurant
“l’enrotllat del nord”
15. pastisseria Muntada
“corais”
16. pastisseria Sant Jordi
“cardinali”
17. picàpa’t
“melòs de l’àvia”
18. TBo
“trompetes de la ‘muerte’”
19. Soho Bar
“arca de Noé”

Són les que ha 
de fer el client 
per participar 

al concurs dels 
tastadors

CoNSUMICIoNS

5
rutes”. Així,  a la plaça Europa· Espai Tolrà  
hi ha Ca l’Aurora, el bar Uday, Can Vilar II, Ka 
Proveche i Soho Bar; a la zona centre hi hau·
ria el Racó del Mercat, la Granja Chiropa, Cal 
Calissó, la pastisseria Muntada i Cal Crustó; a 
l’avinguda Sant Esteve Nigromante, Frutos Ra·
míerez, El Pastel, Pastisseria Sant Jordi i Dos 
passos més i per la zona del carrer Montcada 
hi trobaríem Picàpa’t, L’Obrador d’en Grego·
ri, Mito i TBO.

En tot cas, al Facebook de CorreTapa hi 
ha disponible un enllaç on poder geolocalitzar 
establiments i on figura tota la descripció de 
les tapes i les begudes a més dels horaris on es 
podrà degustar la ració. 

Una de les tapes que es van preparar a l’edició anterior del CorreTapa.  ||  Q. PASCUAL
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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!

ocupació

Es consolida la 
creació d’ocupació
a castellar
la vila tanca el 
mes de juny amb 
1.158 persones a 
l’atur, 56 menys 
que el mes passat 

Castellar del Vallès ha tancat el mes 
de juny amb 1.158 persones sense 
feina, 56 menys que el mes anterior, 
amb una taxa d’atur de 10,4%.  La vila 
suma així un altre mes de tendència 
positiva en la creació d’ocupació, una 
línia que s’ha consolidat en els dar·
rers mesos. Cal destacar que en un 
any l’atur ha baixat gairebé 100 per·
sones a Castellar. Concretament, el 
primer semestre de 2016 la vila va 
finalitzar amb una taxa d’atur del 
12% amb un total de de 1.310 perso·
nes aturades. 

A la resta de la comarca, juny 
també ha portat un important des·
cens de la taxa d’atur. A excepció 
d’Ullastrell · on l’atur ha repuntat  
lleugerament amb 5 persones ·  la 
resta de municipis han registrat un 
descens acusat del nombre de valle·
sans desocupats. A tall d’exemple, 
destaca el creixement d’ocupació a 

Terrassa, on 620 persones han trobat 
feina durant el mes de juny. A hores 
d’ara, la xifra de desocupats a la co·
capital de la comarca és de 14.488 
terrassencs.

En termes generals, al Vallès 
Occidental l’atur ha baixat en 1.861 
persones per la qual cosa la xifra de 
desocupats se situa ara en 51.849 
vallesans.  

plans d’ocupació local 
L’Ajuntament de Castellar del Va·
llès va posar en marxa el mes pas·
sat un procés de selecció de perso·
nal per cobrir un total de deu llocs de 
treball,  d’acord amb una subvenció 
atorgada per la Diputació de Barce·
lona. Els plans d’ocupació a l’admi·
nistració local tindran una durada 
d’entre 6 i 18 mesos segons el lloc de 
treball a cobrir. 

Així, concretament, s’han ofert  
tres llocs de tècnic mitjà d’ocupació, 
govern obert i economia social i soli·
dària. També es cobriran un total de 4 
places d’administratiu, 2 de conserge 
i una  d’oficial de primera de pintura.

més dones contractades

Segons les dades facilitades pel De·
partament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat, la contractació re·
gistrada el maig de 2016 era de 396 
contractes, 95 dels quals eren llocs 
de treball en l’àmbit administratiu i 

  rocío Gómez 

ATUr | balaNç

+ oCUpACIÓ

Cloenda del curs             
de soldadura de  
MetallVallès a  
Digiproces 

Divendres passat, es va cloure el 
curs de soldadura que ha tingut lloc a 
l’empresa castellarenca DigiProces 
amb el lliurament de diplomes als 
alumnes. El curs, que s’emmarcava 
dins el projecte MetallVallès 2, cofi-
nançat per la Diputació de Barcelona 
i els Ajuntaments de Sabadell, Sant 
Quirze del Vallès, Barberà del Vallès 
i Castellar del Vallès, ha finalitzat 
amb un 50% d’inserció laboral. Així, 
vuit dels setze alumnes que l’han dut 
a terme (dos d’ells castellarencs) 
han pogut accedir a un contracte 
laboral, quatre a la mateixa empresa 
DigiProces, localitzada al polígon 

industrial del Pla de la Bruguera, i 
quatre més a d’altres empreses. 
Els Serveis Locals d’Ocupació 
implicats al projecte derivaran 
la resta d’alumnes a empreses 
del sector recomanades per 
DigiProces perquè puguin optar 
a diferents llocs de treball.
El lliurament de diplomes va anar 
a càrrec de l’alcalde de Castellar, 
Ignasi Giménez, el 1r tinent d’al-
calde, Joan Creus, i les regidores 
de Dinamització Econòmica, Anna 
Marmol, i d’Educació, Formació 
i Ocupació, M. Antònia Puig.
MetallVallès 2 també ha inclòs 
formació d’ajustament de motlles 
i matrius, soldadura i prevenció 
de riscos laborals en el sector 
metal·lúrgic (que encara s’està 
executant). Properament també 
es faran tallers de recerca de 
feina. El projecte MetalVallès2 
està cofinançat per la Diputació 
i el ajuntaments implicats

de serveis, 73 dels contractes van ser 
de tècnics i professionals científics, 
mentre que 67 d’aquestes contractes 
van ser per a treballadors qualificats 
en el sector de la indústria i la cons·
trucció. Un any després, el maig de 
2017, les xifres confirmen  una ten·
dència positiva en la creació d’ocu·
pació. La contractació registrada ha 
augmentat fins als 435 contractes, 
107 dels quals han estat per a l’àm·
bit administratiu i de serveis, 68 per 
a treballadors qualificats en el sec·
tor de la indústria i la construcció, i 
58 per a tècnics i professionals cien·
tífics, el sector que ha registrat una 
caiguda més accentuada.

Per sexes, l’evolució interanual 
de la contractació registrada també 
ha patit un lleuger canvi. Concreta·
ment, el juny de l’any passat 236 cas·
tellarencs i 160 castellarenques van 
ser contractats. Gairebé un any des·
prés, la xifra de dones s’ha incremen·
tat fins les 206, i en el cas dels homes 
ha descendit fins els 229. 
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L’Ajuntament de Castellar del Va·
llès i el Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de la vila han estès un total de 
472 receptes incloses en el catàleg 
de prescripció social en el primer 
any d’aplicació d’aquest projecte al 
municipi. Aquest és un projecte de 
salut que compta amb un total de 
33 d’activitats lúdiques i culturals 
que es va posar en marxa el mes de 
juny de l’any 2016.

Des de llavors, i fins al mes de 
maig d’aquest 2017, metges i infer·
meres del CAP, treballadores soci·
als, educadors socials i el psicòleg 
municipal han prescrit receptes 
que han beneficiat un total de 380 
persones, amb un grau d’acompli·
ment que ha superat el 75%.

L’objectiu d’aquesta iniciati·
va és la promoció dels hàbits salu·
dables per prevenir malalties i mi·
llorar les condicions de vida de la 
ciutadania a partir no només de me·
dicaments sinó també d’activitats 
de caire divers incloses en el catà·
leg.  En aquest sentit, la majoria de 

Hàbits saludables en lloc de fàrmacs

Una imatge dels participants al cicle Camina i fes salut el 2015. || ArxiU

l’ajuntament i el caP han emès en un any 472 receptes incloses al catàleg de preinscripció social

les prescripcions, 191 en total (40%) 
tenien a veure amb l’àmbit motriu 
(caminades, activitat física, etc.). 
També han estat força prescrites 
les receptes en l’àmbit social (134 
prescripcions; el 28%), en què es 
recomana participar de cafès·ter·
túlia, col·laborar amb entitats com 
Tothicap o participar d’un club de la 
crisi o d’espais d’expressió artística. 

A continuació se situen les 
activitats de l’àmbit del voluntari·

 redacció

SALUT | caP

at (99 prescripcions; el 21%), amb 
propostes com la col·laboració amb 
Creu Roja, Càritas o el Punt d’Infor·
mació a Persones amb Discapacitat.  
A més, els professionals també han 
prescrit 30 receptes (6%) relacio·
nades amb l’àmbit cultural (manu·
alitats, pintura, teatre, ball de saló, 
cant, etc.) i 18 (4,5%) que tenien a 
veure amb l’àmbit de gent gran (ta·
llers de memòria, activitat física, 
informàtica...).

La majoria de les prescrip·
cions no tenen cost econòmic per 
als usuaris (70%), mentre que la 
resta (30%) són propostes parci·
alment subvencionades o de cost 
econòmic molt moderat. Cal dir 
també que una vintena d’entitats 
de la vila participa del projecte. A 
Castellar, l’Ajuntament i l’ICS vet·
llen perquè els pacients o usuaris 
compleixin les prescripcions, a tra·
vés d’un professional de referència 
que els acompanya si és necessari i 
els fa un seguiment. El que es pre·
tén és reduir l’aïllament social, la 
prescripció inadequada d’antide·
pressius i la hiperfreqüentació a 
l’atenció primària i a altres serveis 
de la comunitat, així com millorar 
la salut mental positiva i la quali·
tat de vida.

La prescripció social forma 
part del procés d’implantació del 
Projecte COMSalut (Comunitat i 
Salut) de la Generalitat , que pre·
veu l’atenció integral a la ciutada·
nia en tots els àmbits de la seva 
comunitat. Castellar del Vallès és 
un dels municipis que formen part 
d’aquest projecte pilot .

Castellar en Comú “demana seny a 
Sige davant les restriccions d’ús de 
serveis per compra d’entrada a la pis-
cina”. Els comuns han mostrat a l’equip 
de govern el seu “malestar i indignació 
vers l’empresa adjudicatària que im-
pedeix l’ús de serveis bàsics com les 
dutxes als no socis, així com l’ús ex-
clusiu de les gandules només a socis”. 
Els comuns castellarencs detallen que 
l’entrada de dia, de 2,42 €, dona dret “a 
un reduït espai que funciona de ves-
tidors sense dutxes interiors i sense 
cap tipus de preservació de la intimi-
tat,  i veta l’accés als no socis d’utilit-
zar les dutxes del complex esportiu”. 

Per aquest motiu, i atès que no han 
rebut una resposta per part de Sige o de 
l’equip de govern informant que això 
canviarà, els comuns han entrat a  re·
gistre una petició  perquè Salut Pública 
de l’Ajuntament de Castellar inspecci·
oni els esmentats vestidors i dictamini 
si aquest espai destinat a no socis de la 
piscina exterior compleix amb la vigent 
normativa sanitària. De fet, com que con·
sideren que incompleixen la normativa, 
també demanen  “precintar-los provi-
sionalment fins la seva adequació a la 
normativa”.  || rEdACCiÓ

Critiquen les 
restriccions en 
l’ús de la piscina 
descoberta de Sige

CASTELLAr EN CoMú | 
piscina descoberta
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CONSELLS 
DE L’OMIC: 
Recomanacions a usuaris de 
telefonia mòbil i Internet que 
viatgin a l’estranger

des del 15 de juny de 2017 
podeu trucar, enviar SMS 
o connectar-vos a internet 
amb el telèfon o un dispositiu 
mòbil des d’un altre estat 
membre de la Unió Europea 
(28 països) sense haver de 
pagar recàrrecs d’itinerància 
o roaming; és a dir, al mateix 
preu que al país de residència.

La normativa marca com 
a límit únic la “utilització 
raonable dels serveis d’itine-
rància. Això vol dir que heu 
de gaudir de la itinerància a 
preus nacionals dins de la 
UE sempre que useu més 
el mòbil al vostre país que a 
fora. Si l’operador detectés 
un consum de serveis mòbils 
més elevat a la UE que a casa 
us podria aplicar recàrrecs 
(consulteu-ne les condicions 
amb el vostre operador).

Vigileu:

Si viatgeu fora de 
la Unió Europea. 
informeu-vos de les 
tarifes que cobra el 
vostre operador per fer 
o rebre trucades, per 
enviar o rebre missatges i 
per accedir a internet des 
del país de destí. Quan 
l’import de les dades 
descarregades s’apro-
ximi a 50 € (o el nivell 
que hagueu acordat) us 
han d’advertir mitjançant 
un missatge de text, 
un correu electrònic o 
una finestra emergent. 
Per poder seguir 
utilitzant el servei de 
dades en itinerància, 
haureu de confirmar 
que esteu d’acord a 
superar aquest nivell.

Si us trobeu a prop d’una 
zona fronterera amb un país 
de fora de la Unió Europea 
(per exemple, Andorra, 
el Marroc, etc.), cal que 
abans d’usar el mòbil 
comproveu que esteu 
connectats a un operador 
del país on esteu ubicats.
Si viatgeu amb creuer aneu 
amb molt de compte ja 
que, en alta mar, el preu 
que us cobrarà l’operador 
dependrà de la ubicació 
del vaixell. És a dir, si el 
telèfon es connecta a la 
xarxa d’un país de fora 
de la Unió Europea us 
aplicaran les tarifes de les 
connexions via satèl·lit, 
que són molt elevades.

Consulteu les tarifes amb el 
vostre operador abans de 
sortir de viatge!

política

La JNC Castellar va atorgar dis·
sabte passat el Premi Compromís, 
instaurat des del 2009, a l’Associa·
ció de Bombers Voluntaris de Cas·
tellar. Pau Castellví (cap local de la 
JNC Castellar) i Míriam Nogueras 
(Diputada al Congrés dels Diputats 
pel Partit Demòcrata·PDeCAT) van 
fer entrega del premi al cap del Parc 
de Bombers Voluntaris de Castellar, 
Francesc Altarriba, que va assistir 
l’acte en representació de l’entitat. 
Castellví va destacar que, a més  “de 
l’admirable i fonamental tasca de 
salvar vides i patrimoni de les fla-
mes, a Castellar, els Bombers Vo-
luntaris van més enllà i participen 

Premi compromís de la JNc per als 
bombers voluntaris de castellar

pau Castellví i Míriam Nogueras lliuren el premi al cap dels bombers voluntaris. || CEdidA

tot sovint com a voluntaris en múl-
tiples projectes de valor cultural i 
social pel poble”.

Míriam Nogueras, per la seva 
banda, va felicitar l’entitat i va des·
tacar que “el meu marit és bomber 
i conec de primera mà el gran sa-
crifici que significa la seva gran 
i valuosa obra per a ells i per les 
seves famílies; inverteixen dies 
i tot sovint nits, sovint sense re-
tribució econòmica i tenint una 
feina a temps complert a part, per 
salvar vides”. Nogueras també va 
destacar que el paper de la volun·
tat de contribuir a la societat dels 
Bombers Voluntaris és fonamental 
pel nou país que entre tots estem in·
tentant d’aixecar.

Finalment, Francesc Altarri·

ba va agrair el lliurement del premi. 
“És un plaer per a nosaltres fer el 
que fem i si, a més, de tant en tant, 
rebem algun reconeixement com 
el d’avui, encara ho és més”. Al·
tarriba també va posar valor al fet 
que fos Míriam Nogueras, casada 
amb un Bomber, qui fes el lliurement 
del Premi, “entén perfectament el 
que implica ser bomber, i això en-
cara és més d’agrair en l’entrega 
d’aquest premi”.

Fins ara, la JNc ha guardonat 
amb el premi Compromís La Forja 
(2009), Esbart Teatral Castellar 
(2010), la Unió Esportiva Castellar 
(2011), Via Solidària (2012), l’Assem·
blea Nacional Catalana de Castellar 
(2013), CAL Correllengua (2014), Els 
Capgirats Castellers de Castellar 
(2015) i l’Agrupació Pessebrista de 
Castellar (2016).

mongetada

Abans de lliurar el premi, la JNC 
va celebrar la Mongetada pel Sí, 
“una jornada d’activisme, acti-
vitats d’apropament a productes 
de la terra i a Castellar, cuina i re-
ivindicació”, segons expliquen en 
un comunicat. Els comensals van 
poder tastar les “icòniques monge-
tes del ganxet” després d’una visi·
ta a Can Casamada . Els joves de la 
JNC van celebrar el dinar a l’Espai 
Tolrà amb unes mongetes del gan·
xet de Can Casamada excel·lents, 
cuinades per en Toni Santos (Botiga 
del Castell), i unes botifarres de Sant 
Llorenç Savall (de Cal Blau) fetes a 
la barbacoa. 

JNC | GUarDó

 redacció

Som de Castellar·PSC ha decidit dinamitzar la seva seu social ·al carrer 
Major, 72· amb un seguit d’activitats de cara a l’estiu “però que volem 
que tinguin continuïtat més enllà d’aquesta temporada”, constata el 
primer secretari de la formació, Pepe Leiva.  Les activitats “són obertes  
a tota la ciutadania. Volem donar el missatge que és una agrupació 
oberta a tothom”, diu Leiva. Aquest estiu, l’ampli pati de què disposa 
l’agrupació acollirà el cicle  Divendres al Pati que s’estrena amb el cine·
ma a la fresca i la projecció de la pel·lícula ‘La voz dormida’ a partir de 
les 21 hores.  El divendres 21 de juliol, hi haurà una exhibició de sevillanes 
a càrrec de les alumnes del curs. El 28 de juliol, es realitzarà una classe 
oberta de pilates que faran les alumnes del curs de pilates. 

També aquests dies hi haurà una exposició dels treballs del curs de 
ceràmica. De tornada al setembre, es vol fer un brindis de Festa Major 
el dia 8 després del pregó. Està previst fer més activitats com un curs de 
decoupage (decoració amb paper), un curs d’informàtica bàsica, pilates 
i sevillanes pels quals ja està oberta la inscripció. El 30 de setembre hi 
ha una sortida cultural amb una visita al Museu Memorial de l’exili a La 
Jonquera i una visita a Cotlliure amb una ofrena floral a la tomba d’An·
tonio Machado i un acte polític en el cementiri de la població francesa.  
L’autocar per anar a l’excursió ja està ple. Per a més informació, l’agru·
pació  està oberta de 18 a 20 hores tots els dimecres i divendres. Les per·
sones interessades en els cursos també poden trucar al telèfon 93 714 27 
98 o bé enviar un correu electrònic a psccastellar@gmail.com.  || J. riUS

Activitats per dinamitzar el 
local de Som de Castellar

Visita al parlament de Som de Castellar amb l’alcalde i regidors el 9 de juny. || CEdidA

AGrUpACIÓ LoCAL  | sEU social
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La parròquia de Sant Esteve de Cas·
tellar tindrà un nou rector a partir 
del dia 1 de setembre de 2017. L’ac·
tual mossèn, Joaquim Fluriach, dei·
xarà el seu càrrec per agafar un 
temps de recés. El relleu en el càr·
rec l’agafarà llavors mossèn Josep 
Maria Cot.

Fa 5 anys, mossèn Joaquim 
Fluriach va demanar al bisbe un any 
de reciclatge, per posar·se al dia. 
Aleshores no ho va poder fer perquè 
hi havia altres capellans que ho esta·
ven fent. Aquest any però, aprofitant 
que al mes de gener de 2018 celebra·
rà 25 anys en actiu com a capellà, 
Mn. Joaquim ha tornat a demanar 
permís al bisbe i, en aquesta ocasió, 
li ha concedit aquest temps de retir. 
“Aleshores he aprofitat aquesta 
oportunitat de reciclar-me”, ex·
pressa Fluriach.

“Vaig venir amb una mena 
de contracte de 10 anys”, explica 
el fins ara rector de Sant Esteve de 
Castellar. La valoració que fa de la 
seva estada a la vila és molt positi·
va: “M’he trobat molt a gust i ha 
anat tot molt bé”, afirma. “Han 
passat 3 anys i a mi em sembla 
que la parròquia té molta vitali-
tat i estic molt content”, concre·
ta. Per aquesta raó assegura que 

“Han passat tres anys i em sembla 
que la parròquia té molta vitalitat”
a partir del setembre, mn. Joaquim Fluriach cessarà com a rector de 
sant Esteve de castellar i li agafarà el relleu mn. Josep maria cot El 94,7 % dels alumnes de la 

vila que s’hi han presentat 
han superat les proves

Joaquim fluriach amb l’església de Sant Esteve al fons. || ArxiU

“el capellà que vingui es trobarà una 
gran col·laboració”. De fet, el nou rec·
tor de Castellar serà Mn. Josep Maria 
Cot, fins ara vicari de diferents parròqui·
es de Sabadell. “És un noi jove, perquè 
porta just 10 anys de capellà”, detalla 
Fluriach. “Té molta bona fama a Saba-
dell, sobretot amb el jovent, i també és 
l’arxiprest del centre i sud i els cape-
llans estan molt contents amb la seva 
feina”, relata. Segons mossèn Joaquim 
Fluriach “això sempre és una garantia 
i, per tant, sembla que tenim esperan-
ces de futur molt bones”.

El 29 de juny es van fer públics els 

 Anna parera

nomenaments per al proper curs, que 
seran efectius l’1 de setembre. Aquest 
dia es convoca al Bisbat de Terrassa a 
tots els rectors canviants per signar el 
contracte. Des que s’anuncien els can·
vis i fins que es fan oficials, és un perío·
de en què “per un cantó es fan les mu-
dances dels mobles, els llibres i les 
coses que té cadascú”, explica Fluriach, 
i, per altra banda, el nou rector s’entre·
vista amb les seccions de la parròquia, 
alhora que dedica un temps a conèixer 
la feligresia. Al setembre amb la reunió 
del Consell Pastoral s’oficiarà l’entrada 
i la sortida del rector.  

pArròqUIA | rEctor

La mitjana de les proves 
de la Selectivitat a 
Castellar és de 6,27 

EDUCACIÓ | sElEctivitat

Els alumnes de Castellar que s’han presentat enguany a la 
Selectivitat ja tenen les notes de les seves proves. En general, 
les proves han anat bé i els dos instituts es mostren satisfets 
amb els resultats.

Dels 34 alumnes que es van presentar de l’Institut Puig 
de la Creu, 32 han aprovat. “Tenim un 94,12% d’aprovats i 
una mitjana de nota de PAU de 6,087”, assegura la directo·
ra del centre, Lourdes Rocher. La directora explica que hi ha 
hagut alguna sorpresa, alumnes que anaven molt bé durant el 
Batxillerat han obtingut una nota més baixa de la que espera·
ven en alguna de les assignatures: “La queixa és generalit-
zada a Catalunya. Les correccions dels exàmens de Filoso-
fia, Anglès i Dibuix Tècnic han anat a la baixa. Tot i això, 
estem contents, la notes més altes superen el 8, un 8,55 i un 
8,050”. Ara els alumnes han d’esperar  per saber si poden ac·
cedir a la carrera que volen. 

Des de l’Institut Castellar, Teresa Ochagavía, la coordina·
dora de Batxillerat, manifesta que també estan molt contents. 
Dels 43 alumnes presentats, 41 han superat la Selectivitat, és a 
dir, el 95,35%. “Estem molt satisfets dels nostres alumnes. 
Alguns potser no anaven tan segurs i finalment ha sortit 
molt bé, tenim un 6,46 de mitjana de PAU”. Alguns alumnes 
de l’Institut Castellar han fet reclamacions, també pel tema de 
l’examen de Filosofia i el d’Anglès. Enguany, a més, la tipologia 
d’algunes proves, com la de l’examen d’Empresa, l’han varia·
da i els alumnes l’han trobat molt difícil. “Encara no sabem si 
tots els alumnes podran fer la carrera que volen, però amb 
alguns amb els que ja he pogut parlar, sí que podran acce-
dir als estudis escollits”, explica Ochagavía. 

La queixa de l’examen de Filosofia es generalitzada a tot 
Catalunya. La sensació entre els alumnes és que havia estat un 
examen prou fàcil, on s’havia d’escollir entre un de Locke o un 
de Nietzsche, els dos últims autors del temari.  ||  C.dOMENE



DEL 7 AL 13 DE juLioL DE 201710

opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dNi. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
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OBERT 
PER 
OBRES Durant les obres de L’Illa del Centre els 

comerços seguirem oberts com sempre!

Enguany, tot un seguit d’alumnes 
de l’INS Castellar han estat selecci·
onats per participar en els progra·
mes Bojos per...organitzats per la 
Fundació la Pedrera. 

Bojos per la ciència

 Institut Castellar

 pDeCAT Castellar del Vallès

i hom hagués visitat Ca·
talunya fa vuit anys i 
tornés un dia d’aquests, 
de ben segur que que·
daria sorprès de la di·

ferència entre el panorama polític que 
es va trobar llavors i el que es trobaria 
ara. Les darreres crisis econòmica, so·
cial, política, institucional i, sobretot, el 
conflicte territorial entre Catalunya i 
l’Estat han modelat el sistema polític 
català fins a la situació en què es troba 
ara. Ara més que mai, la ciutadania re·
clama democràcia, transparència i pre·
dicar amb l’exemple i els partits s’han 
d’adaptar a aquests reclams. 
El PDeCAT no ha estat aliè a tot això, 
ans el contrari. Fa un any CDC baixava 

S
El PDeCAT, el partit
més democràtic segons 
Más Democracia

continua a la pàgina 11

Petits grans campions

Un altre any més, els alumnes del club “Kenpo Karate lince’s” de Castellar del 
Vallès han pogut participar en el Campionat Nacional AKA 2017 fet a Mengíbar  
(Jaén). Aquests nois i noies han deixat el nom de Castellar imprès amb lletres 
grans, ja que van portar cap el nostre poble unes grans posicions. 1er, 2on,3r i 4rt 
llocs amb diferents modalitats: formes tradicionals, tècniques de formes lliures 
i combat.  No només es tracta de les classificacions sinó de la imatge que van 
donar com a companys i amb caràcter ambiciós i de “fair play” en tot moment. 
Gràcies Lince’s per aquest gran dia que vam poder gaudir amb vosaltres i gràci-
es també al Sensei Lorenzo Jiménez per la seva feina i hospitalitat, ja que ha con-
vertit el seu petit club en una gran família. || rAfA BArrErA SABALEtE

foTo DE LA SETMANA

En el passat ple de l’Ajuntament del 
dimarts dia 26, l’Elisenda es va acomi·
adar de la regidoria de l’Ajuntament 
de Castellar. Desitjo que en la nova 
ocupació a Barcelona pugui omplir 
amb els seus propòsits utilitzant la 
seva llarga experiència, que he pogut 
captar, des de fa anys, en les entitats 
de Castellar. L’experiència psicològi·
ca que he pogut observar amb gran 
interès en les seves activitats aquests 
anys m’assegura que ens sorprendrà 
amb la nova empenta que dedicarà en 
la nova missió a Barcelona. Sort i con·
tinuïtat rica i complerta com sempre.

Elisenda Alamany

 Antoni Comas

El problema és la indefinició.
El problema és no tenir un camí de·
finit.
El problema és no ser clar.
Cal apostar per defensar el refe·
rèndum.
Promocionar la participació i on els 
sís i els nos es puguin comptar per 
milers.
Estic fart de veure com gent que diu 
que és radical no vol fer l’acte més va·
lent i radical que existeix : executar el 
dret de sobirania de qualsevol poble.
Fart de veure com gent progressista i 
que promou la radicalitat democràti·
ca i política només demana garanties 
per recolzar el referèndum a la Ge·
neralitat i no pas a l’Estat espanyol.
Gent que té pressa per asaltar el cel 

Referèndum 1 d’octubre

 Carles Garcia

 (portaveu Castellar en Comú)

En el ple municipal del dia 27 vas re·
criminar que parlessin dels tècnics 
municipals quan ells no hi eren pre·
sents per defensar·se, però, en canvi, 
vas esmentar el meu nom i cognom 
vàries vegades i jo no hi era.
El discurs del ple va ser molt maco, 
amb molta història i moltes històries, 
i moltes escopetades a tort i a dret, 
però no vas entrar a fons ni vas justi·
ficar el punt realment important per 
tots nosaltres: L’encaix de l’actuació, 

Per al·lusions, Pepe

 pere roca roumens

 Decidim Castellar

n cop inaugurats els jocs 
d’aigua de la Plaça Ca·
talunya, el debat sobre 
si la ubicació d’aquests 
jocs era la més adequa·

da va arribar per fi al Ple Municipal, a 
través d’una moció presentada pels 
tres grups de l’oposició.
Des del primer moment en que es va 
donar a conèixer el projecte, aquest ha 
estat qüestionat per l’arquitecte que va 
dissenyar la Plaça, l’autor de l’escultu·

U
Jocs d’aigua sí, destruir 
Patrimoni no

Són programes dirigits a alumnes de 
4t d’ESO i primer de batxillerat en 
els que els alumnes poden aprofun·
dir en diferents àmbits del coneixe·
ment. Per cada programa se selec·
cionen entre 25 i 50 alumnes de tot 
Catalunya.
Els diferents programes en els que 
hi tenim representació són:
· Bojos per les matemàtiques: David 
Cordón

· Bojos per la natura: Carolina Ro·
dríguez
· Bojos per la salut i l’alimentació: 
Elena Hurtado i Irina Gallardo
D’altra banda, l’alumna Laura Gómez  
és una de les 51 participants  de la 
desena edició del Programa Joves 
i Ciència.
Fins el 8 de juliol estarà a Mon Natu·
ra Pirineus treballant en el projecte 
científic “Fotosíntesi artificial”  li·
derat per investigadors de diferents 
centres de recerca. 
Desitgem que sigui una gran experi·
ència per tots ells!

, però diu que el referendum s’està 
fent massa ràpid.
Estic fart en definitiva de gent que 
possa per davant de la llibertat i de la 
democràcia el rèdit polític partidista.
I això va tant per la direcció de Podem 
Catalunya com per la direcció dels 
Comuns.
És una llàstima que gent com Pablo 
Iglesias o Errejon parlin més clar 
i més a favor del referèndum des 
de Madrid que des d’aquí Colau, 
Domènech,Dante i companyia.
Diuen que el referèndum no es farà, 
que serà una jornada més de buti·
farrada popular, doncs bé, la gent, la 
societat catalana no els perdonaran 
mai una traïció tan gran, deixem·los 
doncs que s’enterrin en la seva prò·
pia mentida.
Però i si no és així i guanyem un país?
El fet de no haver participat serà 
una roca que ens arrossegarà per 
tota la història. 

portada a terme a la Plaça de Catalu·
nya, en el Catàleg de Béns a protegir.
L’informe tècnic·jurídic de l’Ajunta·
ment diu textualment: “Durant l’any 
2015 ... comença a estudiar·se  l’opció 
... per situar·hi un parc lúdic d’aigua. 
Paral·lelament els mateixos serveis 
tècnics estan elaborant el Pla Espe·
cial del Catàleg ...La fitxa interessa·
da (Plaça de Catalunya) concreta la 
intervenció ja pensant en el projecte 
que s’està estudiant (el parc lúdic)”. 
Aquest “definir la fitxa pensant en el 
projecte” és el que dèiem en el nos·
tre manifest, encara que amb unes 
altres paraules. I és per això que vull 
demanar disculpes als tècnics muni·
cipals, amb els que sempre he tingut 
una bona relació, per si no he utilit·
zat el llenguatge adequat.

la persiana per donar lloc a un nou mo·
viment, el Partit Demòcrata. Alguns es 
pensen que el PDeCAT no ha estat res 
més que un canvi de sigles, cosa que és 
totalment falsa. Qui no vol veure que el 
PDeCAT és un ens totalment nou i des·
lligat de tot precedent històric anterior 
ho fa o bé per desconeixement de causa, 
o per pur interès polític; en una socie·
tat on se’ns vol fer creure que tots tenim 
drets però no deures, fem nosa a molta 
gent els progressistes de centre que cre·
iem en coses tan perilloses com una fis·
calitat no mortal sobre les classes mit·
ges, o la cultura de l’esforç. Molts, per 
tant, preferirien que no existíssim. Així 
mateix, davant la manca d’arguments 
polítics creïbles que tenen alguns, s’in·
tenta atacar amb acusacions fal·laces 
i demagògiques, fins i tot inventades 
en algunes ocasions.
Hi ha sectors que es creuen – o, si més 
no, això sembla – que a la ciutadania se 
li pot prendre el pèl. Però tot el que es 
llença enlaire acaba caient tard o d’ho·

ra. Aquesta setmana, hem conegut 
que el PDeCAT és l’únic partit català 
que aprova en el rànquing de qualitat 
democràtica que elabora Más Demo·
cracia i, a més, que és el partit que més 
millora en aquest sentit. La democrà·
cia és la manera i la raó de ser del Par·
tit Demòcrata.  
Tots els nostres càrrecs interns han 
estat escollits pels associats en pro·
cessos de primàries perquè els associ·
ats són la base del partit i la opinió de 
cada un de nosaltres es té en compte. 
D’altra banda, som un partit en el qual 
la transparència i la honestedat són 
valors cabdals. Quan una persona no 
actua correctament ha d’assumir res·
ponsabilitats perquè l’important és 
l’objectiu comú, no els personalismes 
i quan aquests dos factors (el bé comú 
i el bé d’un polític) entren en conflicte 
aquella persona ha de fer un pas al cos·
tat per no ser un obstacle als objectius 
que compartim.
Per tant, cada dia es fa més evident que 

el PDeCAT, un partit nou, fresc i modern 
és el partit que necessita la Catalunya 
del segle XXI, malgrat els atacs injus·
tificats que sovint rebem.

ra, diferents experts en Patrimoni i un 
ampli sector dels vilatans de Castellar, 
alguns organitzats a través de la Plata·
forma Castellar pel Patrimoni.
Malgrat aquesta oposició i les deman·
des de replantejar i debatre el projecte 
en diferents àmbits, mitjans i espais, 
l’equip de govern s’ha tancat comple·
tament en banda, i ha tancat sempre 
la porta a qualsevol debat sobre el pro·
jecte. Fins al passat ple, on es va haver 
d’enfrontar a una moció que demana·
va que es respectés l’opinió dels autors 
de La Balena de la Plaça Catalunya en 
futures actuacions, i que es tingués en 
compte el criteri tècnic d’experts, com 
la comissió de Patrimoni o el Depar·
tament de Cultura de la Generalitat, 
quan es vulgui fer una remodelació a 
qualsevol escultura del poble.
La moció va ser tombada amb els únics 
vots en contra del PSC·Som de Caste·
llar, no sense abans haver de sentir un 
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opinió

  Sota el ventall de la marquesa. || JOAN MUNdEt

pLAçA MAJor

ANToNI MorA
Conèixer Catalunya

n ocasió de preparar un 
article sobre la primera 
marquesa de Sant Este·
ve de Castellar, Emília 
Carles Tolrà, per a l’Ac·

tual de Castellar del Valles, repassa·
va l’obra magnífica del Manuel Navas 
Ortiz ‘Marquesat de Sant Esteve de 
Castellar’ que es publicava al número 
48 de La Plaça Vella, publicació de l’Ar·
xiu d’Història de Castellar del Vallès.
De la Vanguardia del divendres 26 de 
febrer de 1915, reprodueixo : “Nació la 
distinguida señora Emilia Carles Tolrà 
en Cabrils ( Maresme ) , eI 28 de abril 
del año 1848. Los grandes ideales que 
iluminaron siempre el corazón de la 
noble dama, fueron la gloria de Dios, 
la protección del desvalido y la cultura 
del pueblo. Ello hizo que su respetable 
nombre se pronunciara con devoción 
en multitud de hogares”. 
Estava vivint amb els seus oncles Josep 
Tolrà Avellà i Antonia Prims Castells, 
a Castellar, quan es va produir el 12 
d’abril de 1878 l’òbit de l’ Antonia Prims 
Castells. El dia 16 de marc de 1882, ob·
tingudes totes les dispenses, s’unien en 
matrimoni Josep Tolrà Avellà, i la seva 
neboda Emília Carles Tolrà.
 El 21 de juliol de 1882 lliurava l’ànima 
al Senyor Josep Tolrà Avellà, i amb 
només 34 anys, Emilia Carles Tolrà 
adquiria la condició de vídua que man·
tindrà fins a seva mort. 
“De su celo religioso dan testimonio 
gran número de importantes obras.
En San Esteban de Castellar levantó 

A  la memòria de l’Emília 
Carles Tolrà, primera 
marquesa de Sant Esteve 
de Castellar

E

 Anna Màrmol*

l passat divendres 30 
de juny, vam poder 
participar de l’activi·
tat “ShoppingNight”, 
promoguda per l’Asso·

ciació de Comerciants de l’Avinguda 
Sant Esteve. Com en anteriors edici·
onsels comerços participants van sor·
tir al carrer per oferir una proposta 
comercial nocturna amb la partici·
pació d’altres entitats.
Per altra banda, el dissabte 1 de juli·
ol va tenir lloc per primera vegada la 
Nit Embruixada organitzada per Co·

E
El comerç viu l’estiu

merç Castellar. Fins a la mitjanit és va 
poder gaudir d’un espai màgic amb 
activitats lúdiques i culturals, així com 
paradetes de comerços del municipi 
ambientats en la temàtica de la fira. 
En una fira els comerciants ha d’ex·
perimentar i motivar el seu produc·
te per tal de sorprendre els clients.I 
aquí cal destacar l’atenció persona·
litzada que ofereixen i  que fa diferent 
a cada comerç. L’eina més eficaç per 
fer publicitat d’un comerç segueix 
sent el contacte humà.Els nostres 
comerciants no fomenten un consu·
misme “boig”; ben al contrari, la vo·
luntat sempre és ajudar a comprar 
amb criteri. 
Des de l’ajuntament som conscients 
de l’esforç del nostre comerç per in·
novar cada any en accions i promoci·
ons, per tal que els visitants, clients i 
amics comparteixin una estona espe·
cial. La finalitat d’aquestes activitats 
no és econòmica sinó la d’intentara·
propar, fidelitzar i donar les gràcies 
als clients.
És per tot això que vull agrair una 
vegada més a l’Associació de Comer·
ciants de l’Avinguda Sant Esteve i a 
Comerç Castellar la seva dedicació, 
professionalitat, creativitat i motiva·
ció en la realització d’aquestes i tan·
tes altres activitats que promouen.
Gràcies, comerç!
*regidora de Dinamització Econòmica
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un templo, admiración de cuantos lo 
visitan, cuya consagración tuvo efec·
to el 25 de junio de 1892.
En 24 de abril de 1906 hizo construir, 
en la iglesia parroquial de Cabrils, la 
magnífica capilla del Santísimo Sa·
cramento. Antes, el 5 de abril de 1902, 
había fundado en el Seminario nume·
rosas becas.
Puso principal empeño en dulcificar 
la vida del obrero, teniendo siempre 
la vista fija en el pueblo, ansiosa del bi·
enestar de los hijos del trabajo. Conven·
cida de lo necesario que era instruir á 
las clases populares, edificó grandio·
sas escuelas para adultos y para niños.
A su labor fecunda se deben las siguien·
tes instituciones: Patronato de las Es·
cuelas Tolrá, de San Esteban de Cas·
tellar, en 23 de enero de 1895
Patronato de las Escuelas Pías de San 
Esteban de Castellar, en 9 de septiem·
bre de 1896.

Caja de retiros y pensiones para, los 
operarios de sus fábricas, en 4 de fe·
brero de 1898
Patronato de las Escuelas Tolrá, de Ca·
brils, en 30 de mayo de 1905.
Fue regalo de tan piadosa dama el 
Coche utilizado por el cardenal Sal·
vador Casañas i Pagès (Barcelona, 5 
de septiembre de 1834 · Barcelona, 27 
de octubre de 1908) al efectuar su en·
trada en Barcelona.
Innumerables son las obras católico·
sociales á las que prestó la Familia Car·
les Tolrá su generosa protección. Sin 
embargo, la ilustre dama entendía que 
la caridad vive en Ia modestia; por esto 
su acción permanecía oculta, no obs·
tante su importancia.
A petición del pueblo de San Esteban 
de Castellar, y en tributo á sus virtudes, 

le fue otorgado por Real decreto de 22 
de julio de 1890 el titulo de marquesa 
de San Esteban de Castellar.
Doña Emilia Carles Tolrá ha fallecido 
con la muerte del justo, habiendo reci·
bido los Santos Sacramentos y la Ben·
dición Apostólica.
A las muchas manifestaciones de pésa·
me que con tan triste motivo habrá 
recibido la distinguida familia Carles 
Tolrá, unimos la nuestra muy sincera 
deseando que el alma de la virtuosa 
dama goce el premio eterno á que se 
hizo acreedora.
El Ayuntamiento de San Esteban de 
Castellar ha encargado á los talleres de 
don Alfredo Santamaría, de ésta, una 
artística corona mortuoria en bronce y 
de gran tamaño, destinada á la memo·
ria de la señora viuda de Tolrá,

Dicha corona lleva esta inscripción: 
«Sant Esteve de Castellar, á sa il·
lustríssima marquesa>>”
La Vanguardia no era un mitjà perio·
dístic particularment ‘amic’ dels Tolrà, 
més aviat tot el contrari.
La Veu de Catalunya, amb la ploma ma·
gistral de Manel Folch i Torras, reflec·
tia el reconeixement públic a l’Emília 
Carles Tolrà , marquesa de Sant Este·
ve de Castellar. 
Cabrils ja fa molts anys dedicava un 
carrer a la seva memòria, a Caste·
llar del Vallès, sembla que novament 
es torna a plantejar la possibilitat de 
posar el seu nom en algun carrer i/o 
avinguda.
És de justícia agrair també l’excel·lent 
tasca d’investigació que duia a terme 
el mestre i amic Manuel Navas Ortiz.

 rafa Homet*

uposo que és humà que 
alguns líders polítics 
pretenguin esborrar 
el llegat que altres lí·
ders polítics han deixat 

abans que ells: d’aquesta manera es 
pot arribar a creure que hom és mi·
llor que l’anterior perquè ha esmenat 
tot allò que havia fet l’altre.
És comprensible des d’un punt de 

S
Molt a favor dels jocs 
d’aigua!

vista de la vanitat humana, però difícil·
ment justificable des de cap altre punt.
Vostès recorden per què no tenim pis·
cines d’estiu?
En teníem, al carrer Sant Feliu: unes 
de descobertes.
Però llavors la demanda ciutadana 
era que calia una piscina coberta per 
a poder practicar la natació fora de la 
temporada d’estiu. La petició era ne·
cessària, i així es va acabar fent. Però 
això va generar molts problemes. Un, 
de mides: la piscina no és apta per a 
competició i dos, el que ens ocupa, es 
van tancar les piscines d’estiu. És cert 
que les piscines descobertes necessi·
taven una restauració, segurament 
també tenien problemes de mante·
niment. Però es van tancar perquè hi 
havia una obra nova de govern que es 
podia inaugurar: la piscina coberta.
Vist en perspectiva, allò va ser una 
errada: no vam guanyar un equipa·
ment, vam canviar de problema. Ne·
cessitàvem una piscina coberta? sí. I 
una de descoberta també.
Vint anys després la història es re·
peteix, hem guanyat uns jocs d’aigua 
però hem perdut una bassa a la ma·
teixa plaça. Era possible mantenir la 
bassa i els jocs? Sí, i tant, i tindríem 
una plaça Catalunya més atractiva. I 
la bassa s’ha tancat exactament pels 
mateixos motius que es van tancar 
les piscines: necessitat de reformes i 

desagradable, prepotent i mal educat 
discurs del regidor de govern Pepe 
González, on tothom esperava acla·
riment sobre la manca de sensibilitat 
de l’equip de govern cap a l’escultura, 
el regidor va etzibar un discurs buit 
de contingut, però ple de males parau·
les, una pretesa supèrbia intel·lectual, 
i amb la única justificació que els jocs 
d’aigua eren un èxit de públic.
Des de Decidim i la resta de grups, no 
s’ha estat mai en contra dels jocs d’ai·
gua, l’únic que s’ha qüestionat sem·
pre i no s’ha volgut debatre és que, per 
crear els jocs, no calia destruir la única 
làmina d’aigua que hi ha a tot el poble. 
El regidor González va citar molts ar·
tistes que actualment estan de moda, 
i que sembla que ell admira, que fan 
obres d’art de gran format on el visi·
tant ha de passejar pel seu interior per 
a poder gaudir·la correctament. Algú 
s’imagina què diria l’artista, i qualsevol 
que admirés el seu art, si el govern local 
de forma unilateral i sense cap altre 
motiu que fer divertir els nens, recon·
vertís l’escultura en uns jocs d’aigua? 
Si ja no es pogués entrar de la mateixa 
manera, o l’escultura deixés de ser el 
centre del muntatge, o quedés oculta 
pels nous elements? Segurament el re·
gidor González seria el primer en cri·
ticar aquesta actuació, però com va 
deixar clar amb el seu discurs, aques·

ta defensa de l’art és a condició del seu 
gust i criteri estètic. I és que com que 
a ell no li ha agradat mai la Plaça Ca·
talunya, tot el poble ha de sucumbir al 
seu discutible criteri estètic, i acceptar 
totes les modificacions que li semblin 
a ell perquè quedi content.
En definitiva, una falta de respecte 
cap al Patrimoni local amb l’únic ar·
gument de que al regidor González no 
li plau, quan tothom està d’acord que 
d’espais per ubicar els jocs d’aigua n’hi 
havia molts altres, i solucions als pro·
blemes de la bassa, es podien resoldre 
amb diàleg i solucions tècniques que no 
passessin per la seva total destrucció. 

manteniment. I torna a ser una erra·
da i, exactament com aleshores o més 
i tot, s’ha menystingut i ridiculitzat a 
qui ha dit que es tornava a cometre 
una errada. Fins i tot al mateix De·
partament de Cultura de la Genera·
litat que ha emès un informe ·sense 
valor jurídic, però informe· desaconse·
llant l’actuació feta a Plaça Catalunya.
Un cop més, hem guanyat una cosa per·
dent·ne una altra que no calia perdre.
Castellar es mereix més.
*portaveu ErC
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Tauler d’Anuncis Municipal

fEM DISSABTE!

+ INfo: 
www.castellarvalles.cat

L’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries 
fa aquest dissabte, com cada 
setmana, neteja intensiva a un 
indret del municipi: dissabte 8 de 
juliol, pl. de pau Casals.

Properes setmanes:
Ds. 15 de juliol, 
Can font i Ca n’Avellaneda
Ds. 22 de juliol, 
pl. dels Enamorats
Ds. 29 de juliol, 
pl. triangular (Can Carner)

+ 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 

Espai d’Entitats Castellarenques

UN CoNCErT DE pEL·LíCULA TroBADA DE MoNITorS 

Coral pas a pas Colònies i Esplai Xiribec

Dia: diumenge 9 de juliol
Hora: 19 h
Lloc: Sala de Petit format 
de l’Ateneu
preu: taquilla inversa

La Coral Pas a Pas tanca l’any 
del seu 5è aniversari amb aquest 
concert de bandes sonores que 
comptarà amb una vintena de 
cantaires i l’acompanyament al 
piano d’Adrià Aguilera. Hi haurà 
elements visuals que la formació 
no ha utilitzat mai fins ara.

Dissabte 22 de juliol Colònies 
i Esplai xiribec ha organitzat 
una trobada de monitors de 
campaments (1986-2016) a 
feners-Saldes.

La trobada tindrà lloc entre les 11 
del matí i les 6 de la tarda. Podeu 
venir acompanyats de la família. 
reviurem vivències i compartirem 
paella. Animeu-vos! i informeu a 
tothom... això no passa cada dia! 

Cal confirmar assistència, fins al 8 
de juliol, al tel. 676 24 68 20 (Gener).

+ INfo: 
www.castellarvalles.cat

+ INfo: 
Tel. 676 24 68 20 (Gener)

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

Cal Gorina, CCCV i L’Aula

El meravellós regne de Papa Alaev
Dia: divendres 7 de juliol
Hora: 20 h
Lloc: Auditori
VO subtitulada en català

Papa Alaev és el patriarca d’una 
família de músics virtuosos del 
tadjikistan. Als 81 anys, veu com 
els joves de la família es rebel·len 
contra la seva rigidesa. Un drama 
shakespearià amb una banda 
sonora vibrant.

DoCSBArCELoNA DEL MES 

infància i joventut

La Ludoteca Municipal Les 3 More·
res ha tancat el curs 2016·2017 amb 
un total de 292 abonaments venuts, 
el que suposa un increment de més 
del 400% respecte el curs anterior, 
en què se’n van vendre 63. Aquest ha 
estat el tercer curs consecutiu que la 
Ludoteca ha posat a disposició dels 
seus usuaris els abonaments de 10 

Els abonaments del curs 16-17 de la 
ludoteca municipal s’han disparat

Imatge d’arxiu de la Ludoteca municipal. || Q. PASCUAL

sessions de joc, una proposta que es 
va impulsar el curs 2014·2015. Els 
abonaments no són nominals i, per 
tant, els pot fer servir més d’un in·
fant, sempre que sigui en horari de 
tarda. Val a dir que les famílies que 
l’hagin adquirit i no hagin esgotat 
les deu visites, podran acabar·lo el 
curs que ve. Aquest és l’increment 

més destacat de les propostes que 
ofereix aquest servei municipal, que 
també ha tingut una quinzena més 
de visites esporàdiques que l’any an·
terior. Així, en total, s’han comptabi·
litzat 765 visites realitzades per 250 
infants diferents.

Pel que fa a l’espai obert els dis·
sabtes al matí, “Dissabtes en famí·
lia”, ha comptat amb una assistèn·
cia total de 765 famílies diferents, el 
que ha suposat que hagin passat per 
la Ludoteca 2.200 persones. Aques·
ta xifra suposa que, de mitjana, cada 
dissabte hi ha assistit una vintena de 
famílies i unes 63 persones. 

Això suposa la consolidació 
d’aquest espai familiar com una ofer·
ta educativa i de lleure de cap de set·
mana, que al llarg d’aquest curs, du·
rant 36 dissabtes, ha inclòs propostes 
com L’Hora del Conte Infantil i Ju·
guem amb els contes, Once Upon a 
Time, que s’organitza conjuntament 
amb el PES Professional English Ser·
vice/Idiomes Castellar, el Racó 0·3 
anys i L’Hora del Pati, que es du a 
terme durant els mesos de bon temps 
al Pati de Les 3 Moreres i al carrer de 
Sala Boadella.  || rEdACCiÓ

LLEUrE | les tres moreres

Els centres escolars de Castellar 
del Vallès han realitzat aquest curs 
2016·2017 un total de 778 activi·
tats, visites o préstecs de la Guia 
Didàctica, un recurs que ofereix 
la Regidoria d’Infància i Adoles·
cència i que enguany recollia 125 
propostes distribuïdes en set àrees 
temàtiques: Coneguem la nostra 
vila (23), Castellar i el món cultural 
(22), Castellar i la salut (20), Caste·
llar i el medi ambient (21), Castellar 
i l’empresa (6), Castellar i l’educa·
ció en valors (15) i Materials (16).

Com en els darrers anys, el 
BRAM! escolar, que ha celebrat 
aquest curs la seva quarta edició, 
ha estat la proposta que ha arribat 
a més alumnes, un total de 3.251 
de P3 a 21 batxillerat, que han vist 
una pel·lícula per cicle, amb dos·
siers pedagògics per treballar·la 
abans i/o després de la projecció.
Entre les activitats amb més par·
ticipació també destaquen altres 
propostes de l’àrea Castellar i el 
món cultural, com són el cicle de 
teatre per a alumnes de 2 anys 
de les llars d’infants i per a nens i 
nenes de P3 a 6è de primària, que 
ha comptat amb la participació de 
2.600 alumnes, i les audicions mu·

La Guia Didàctica ofereix a 
les escoles 778 activitats

EDUCACIÓ | balaNç

sicals, on han participat tots els alum·
nes d’infantil i primària del municipi 
(2.372 alumnes). A més, cal apuntar 
també els 1.654 alumnes de primària 
que han assistit a les sessions de tea·
tre en anglès.

Cal assenyalar que una part del 
monitoratge d’aquestes activitats 
ha anat a càrrec de tècnics de les di·
ferents regidories de l’Ajuntament, 
però també hi col·laboren diverses 
entitats, empreses i ciutadans. En 
aquest sentit, Ràdio Castellar és un 
dels equipaments municipals que 
participa més intensament en la 
Guia Didàctica oferint visites guia·
des pels estudis de l’emissora muni·
cipal per als nois i noies que fan ta·
llers de ràdio a l’escola.

novetats del curs 2017-2018
El proper mes de setembre, la pàgina 
web municipal recollirà totes les pro·
postes de la Guia Didàctica del curs 
2017·2018. Entre les principals nove·
tats s’està treballant en una propos·
ta per tancar les sortides del Projec·
te Rius amb una festa a Can Juliana o 
“L’hora del codi”, una activitat a càr·
rec de Codelearn per parlar de robò·
tica i fer una introducció a la progra·
mació.  || rEdACCiÓ
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Anahí Castilla, campiona a L’Escala de la travessa 
d’aigües obertes de la Volta del Cargol

L’Escala (Alt Empordà) va veure un nou triomf de la nedadora 
castellarenca Anahí Castilla (dimension3), que torna a sumar 
un títol en una travessa d’aigües obertes. Aquesta vegada va 
ser a la Volta del Cargol, on la castellarenca va aconseguir la 

tercera posició absoluta i primera femenina. En categoria fe-
menina, Castilla (13:04) va aconseguir la victòria amb 22 se-
gons d’avantatge sobre la segona classificada, Marina Baraut 
i amb més d’un minut sobre la tercera, Susanna Barris.
Carles Punsí i Josep Maria Miguel, van acompanyar al podi de 
la general a la nedadora del dimension3, que van encapçalar 
la classificació de 51 participants.

Gairebé setanta vehicles van concen·
trar·se diumenge al matí per celebrar la 
festa de Sant Cristòfol a la plaça d’El Mi·
rador de Castellar, en la quarta edició or·
ganitzada per l’Escuderia T3.

La mítica escuderia castellarenca va 
avançar els actes de celebració del patró 
dels conductors i viatgers, amb la celebra·
ció d’una concentració prèvia a la bene·
dicció dels vehicles a la font de la plaça 
Major, on van rebre la benedicció de la 
mà del diaca mossèn Pedro Luis Iglesias.

La quarta edició d’aquest esdeveni·
ment va reunir gairebé una setantena de 
vehicles, d’entre els que destacaven diver·
sos models de preguerra, com un Citroën 
B14, que amb 89 anys a sobre, encara es 
movia amb agilitat sobre l’asfalt caste·
llarenc. Un Chevrolet 4 door Sedan de 
1934 i un Fiat 522 C Sedan de 1932 acom·
panyaven el cotxe francès al podi de ve·
hicles més antics de la jornada, fent les 
delícies dels més vells i dels més joves.

Cotxes per a tots els gustos omplien 
la plaça. Des dels senzills Seat 600, que 
aquest 2017 celebra el 60è aniversari de 
la fabricació del primer model a la facto·
ria de la Zona Franca de Barcelona, fins 
a sofisticats cotxes derivats de la compe·
tició com un Lancia Delta Integrale Del·
tona o un Ford Escort Cosworth, que van 
evocar èpoques daurades del món dels ral·
lis. Un Renault 5 Turbo, diversos Pontiac 
Firebird, un Seat 124 Sport, un Hot·Rod, 

un Buggy, alguns Mini o diversos Volks·
wagen Golf de les dues primeres sèries 
van completar l’ampli ventall de vehicles 
exposats, que per primera vegada supe·
rava les 60 unitats.

Un Seat 850 del 68 ·un dels models 
de primera sèrie· o un preciós Renault 4/4 
amb els seus additius d’època, acompa·
nyaven  diverses Vespa que no van voler 
perdre’s la festa del patró dels conductors.

Com a moto més antiga, la Derbi 
98 dels anys 50, restaurada pel Joan Al·
timira va liderar el rànquing de les dues 
rodes, juntament amb una Harley David·
son amb sidecar, molt estranya de veure.

Una hora després del migdia, els 
cotxes van enfilar el Passeig Tolrà per 
baixar pel carrer del Centre, on a la can·
tonada, el diaca donava la benedicció a 
tots els vehicles participants, espolsant 
les tradicionals gotes d’aigua beneïda en 
la missa anterior.

En primer lloc els més clàssics es 
feien respectar per donar pas gairebé en 
ordre de fabricació a la munió de Seat 600 
assistents, seguits de diversos cosins de 
marca, algunes motocicletes i diversos 
participants més. La comitiva era tan·
cada pels quatre camions de l’Agrupació 
de Defensa Forestal  (ADF) de Castellar, 
que amb les sirenes i botzines a tot sonar, 
van posar la nota moderna de la jornada.

Públic i curiosos s’afanyaven als mi·
nuts finals, per anar a buscar els seus ve·
hicles i passar per la benedicció, aprofi·
tant l’estada del clergue i del seu escolà 
a la cantonada de la plaça Major,  just al 
davant de la font, un espai mític on tra·
dicionalment s’oficiaven les misses del 
sant dels viatgers i conductors.

Després de la festa de Sant Cristòfol, 
l’Escuderia T3, torna a gaudir una vegada 
més de les mels de l’èxit amb una diada de 
motor apta per a tothom i que recupera 
velles tradicions, reconvertides en mo·
dernes gràcies a l’esforç d’una entitat. 

la t3 torna a reviure el sant cristòfol

A dalt, un renault 4/4 

a la plaça del Mirador. A 

sota, un Seat 850 rebent la 

benedicció. || A. SAN ANdrÉS

Una setantena de 
vehicles clàssics 
es van reunir a la 
plaça d’El mirador 

 Albert San Andrés
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publicitat

Del

18
setembre

al

22 
desembre

Curs
Ajudant de cuina

i cambrer

Curs de 
formació 
ocupacional 
gratuït, de 
290 hores

Sessions informatives 
i preselecció 
d’alumnes: Dilluns 17 i 
dimarts 18 de juliol, 12 h, 
al Servei Local d’Ocupació. 

requisit 
indispensable: 
estar en situació 
d’atur (inscrit 
al SOC)

Més informació 
i preinscripció:
Servei Local d’Ocupació
C. Portugal, 2 (Espai Tolrà)
08211 Castellar del Vallès
Tel. 937144040
A/e: dpeio@castellarvalles.cat

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

Juliol
Jove Nits 

d’estiu

Dimarts 
de cine
19.30 h
Auditori Municipal 

Les nits dels 
maridatges

22.00 h
terrassa d’El Mirador

Enguany l’organització ha 
limitat l’edat dels partici-
pants 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 caste-
llarjovecastellarvalles.cat. 
Activitat en col·laboració 
amb Cuina de Safareig.

· 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

· 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

Projecció de les quatre 
pel·lícules de la saga Los 
juegos del hambre.
Et convidem a venir 
disfressat. Hi haurà 
sorpreses! Vine, seu i 
passa-ho bé, és gratis! A 
més, cada dia, sortejarem 

el film que projectarem entre tots els assistents. 
T’ho perdràs?

A partir del 17 de juliol 
ens trobaràs a El Mirador

 informació i assessorament per a la cre-
ació d’empreses o   per a la consolidació 
d’empreses ja en funcionament. 
tramitació de llicències i permisos.
serveis d’orientació de fiscalitat, contracta-
ció de personal, formació i altres d’interès.
 informació i sol·licitud de subvencions. 
Gestions i consultes a l’administració.

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

Amb el suport de:
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“Temporada de notable alt”

· ¿Com qualifiques la temporada?
Crec que la temporada és de notable alt. 
Ha sigut un any molt complicat, vam ini·
ciar la lliga ja amb dues baixes de molt 
pes respecte a l’any passat ·Xec i Àlex que 
pràcticament no podia jugar· i al gener 
es va sumar l’Aleix. Tot i això, l’equip ha 
complert amb l’objectiu de la permanèn·
cia i els jugadors han crescut moltíssim. 
Hem pogut fer debutar fins a sis juvenils 
en partits de lliga i els jugadors que pu·
javen del filial com el Quim o l’Oriol han 
rendit a un gran nivell demostrant que la 
feina que fa el club per baix és boníssima.

· Finalistes a la Copa Catalunya. Com 
vas viure l’experiència de mesurar 
forces contra un equip com el FC Bar-
celona?
La veritat és que va ser un dia molt es·
pecial per a tots, jugadors, afició i per 
descomptat per a mi. Per un dia ens 
vam sentir pràcticament professionals, 
l’atenció mediàtica del partit, els prepa·
ratius, el trajecte al pavelló... tot era dife·
rent i crec que això ens va condicionar 
una mica en els primers minuts i ens va 
fer sortir una mica espantats. Tot i això, 
l’experiència va ser molt bona i tant de 
bo algun dia la puguem repetir. Va ser un 
dia per recordar.

· I amb el premi al fair-play de l’afició... 
la millor de Catalunya, de fet.
És un orgull per un club com el nostre 
tenir una afició com aquesta. D’ençà que 
vam començar el projecte ens han recol·

zat en tot moment, en les situacions més 
complicades i en els millors moments. A 
Manresa es va veure quin tipus d’afició 
tenim, animant en tot moment indepen·
dentment del resultat i un comportament 
exemplar amb els rivals i les seves aficions.

· A més, al desembre el títol de millor 
tècnic regional de Catalunya...
Va ser la culminació a un any immillora·
ble. Un reconeixement que em va venir 
per sorpresa, ja que mai hauria imaginat 
rebre’l. M’apassiona la meva feina com a 
entrenador i crec que això es va reflectir 
en el treball de l’equip i va ser un orgull 
que la Federació pensés en mi per ator·
gar·me aquest premi.

· L’objectiu de l’equip era evitar el des-
cens i s’ha aconseguit sense gaires 
problemes amb una novena posició i 
marcant estil.
L’objectiu des d’un bon principi era man·
tenir la categoria. L’inici va ser compli·
cat, però l’equip no va perdre mai la seva 
identitat i la nostra manera de fer.  Gràci·

En només 2 temporades ha fet his-
tòria al Futbol Sala Castellar. Ara, 
un nou repte esportiu el porta a la 
banqueta del 3er millor equip de 
Catalunya de Futbol Sala, l’Escola 
Pia de Sabadell

ENTrEVISTA

Borja Burgos
Entrenador fS Castellar

 Albert San Andrés

es a això vam poder seguir creixent com 
a col·lectiu i fer una segona volta boníssi·
ma, assolint la permanència amb diver·
ses jornades de marge. 

· Inicialment va costar l’adaptació a 
la categoria, però sembla que l’equip 
sempre sap tornar-se a aixecar en els 
moments difícils...
És cert que l’inici va ser molt complicat. 
Al primer partit ens vam endur una pa·
llissa contra el Vacarisses i a les primeres 
jornades ens va costar molt sumar punts. 
El joc era bo, però els resultats no arriba·
ven. Però si alguna cosa ens caracterit·
za, és que ens agraden els reptes i amb 
la lesió de l’Aleix en un moment en què 
estàvem en posició de descens, l’equip va 
canviar el xip i va començar a competir 
com ho ha de fer un equip de 3a Nacional, 
i vam fer una segona volta amb més del 
doble de punts que a la primera.

· L’èxode de jugadors clau a final de 
temporada pot fer complicat muntar 
un equip competitiu per la tempora-

da 2017-18?
La veritat és que la confecció de la 
plantilla sí que està sent una mica 
complicada. Hi ha 4 baixes de molt 
nivell, però la resta de jugadors 
estan molt implicats en el projecte 
i estic convençut que entre tots ho 
tirarem endavant. La idea és refor·
çar·se amb un parell de jugadors de 
fora i uns altres dos que surtin del B 
o del juvenil i poder completar una 
plantilla competitiva.

· On entrenaràs  la pròxima tem-
porada?
Finalment, no continuaré sent l’en·
trenador la temporada que ve, ja 
que m’ha arribat l’oportunitat d’en·
trenar l’Escola Pia de Sabadell. És 
un repte molt gran per mi i suposa 
fer el salt a Segona Divisió B. És un 
projecte molt il·lusionant, on tindré 
el plaer d’entrenar unes de les mi·
llors plantilles del futbol sala cata·
là i no podia deixar escapar aques·
ta oportunitat.   

La UE Castellar 
aposta per la 
continuïtat

Poques setmanes després d’assolir 
l’ascens a Primera Catalana, la UE 
Castellar va anunciar la completa 
continuïtat de la plantilla del pri·
mer equip per la pròxima tempo·
rada i ja són tres les noves incor·
poracions per reforçar l’equip de 
Juan Antonio Roldán.

D’una banda segueixen el 
porter Marc Ollé, Pedro Auñón, 
Àlex Rubió, Jordi Torres, Joan Vi·
llaronga, Marc Xala, Juanan Cam·
pos, Víctor León, Víctor Moya, Eric 
Serna, Isaac Serna, Carlos Ortiz, 
Carlos Silva, Jairo Díaz, David 
López, Dani Quesada i Brian Gil, 
que oferiran aquest continuisme, 
mentre que Jan·Marc Roldán i 
Òscar Árias deixaran el juvenil 
per passar a formar part del pri·
mer equip.

En el capítol de baixes, mar·
xen el porter Òscar Sánchez, Víc·
tor Gil, Fernándo Cáliz i els retirats 
Carlos Sabalete i Marc Argemí.

Aquests llocs seran coberts 
pels nous fitxatges, començant 
pel porter del Can Rull, Òscar Es·
teban, el central provinent del Ter·
rassa, Jadir Cirera (foto), format a 
la pedrera del CE Sabadell i l’Ar·
nau Rubió, germà del defensa Àlex, 
amb qui tornarà a coincidir en un 
terreny de joc, després de fer·ho 
al juvenil del Mercantil.  ||  A.S.A.

fUTBoL | 1a catalaNa

Borja Burgos xoca la mà a l’Aleix Navarro en el partit que els va enfrontar al fC Barcelona en la Copa Catalunya. || CEdidA
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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
· Ajudant de xarcuteria
· Aprenent/a de fusteria
· Auxiliar de geriatria
· Cambrer/a
· Comercial
· Dependent/a
· Mecànic/a muntador/a
· Mestre d’educació infantil
· Operaris/àries (diversos llocs de treball)
· Peixater/a
· Perruquer/a
· Personal de neteja
· Administratiu/va laboral
· Responsable manteniment electromecànic
· Soldador/a – tuber/a
· Tècnic/a electrònic/a
· Torner/a – mecànic/a ajustador
· Veterinari/ària

Setmana del 29 de juny al 5 de juliol
Es necessita:

esports

Dani Pedrosa suma un nou podi 
a Sachsenring i enceta la segona 
part del campionat a només vint·
i·sis punts del lideratge.

El pilot castellarenc va signar 
el tercer lloc al GP d’Alemanya, per 
quarta vegada aquesta temporada, 
després d’aconseguir·ho a Austin, 
Le Mans i Catalunya i és en cinque·
na posició del Mundial, quan justa·
ment s’inicia la segona part.

Pedrosa, que sortia des de la 
mateixa posició, no va poder fer 
front al fort atac de l’alemany Jonas 
Folger a la quarta volta, on el passa·
va a la corba 12 i el teutó fins i tot va 
arribar a discutir la victòria a Marc 
Márquez durant les voltes que va 
liderar la cursa, tot i que finalment 
va ser el de Cervera qui va sumar 
els 25 punts, per vuitena tempora·
da consecutiva en aquest traçat.

Després d’un cap de setma·
na on la meteorologia no va donar 
treva als primers compassos, el ren·
diment de Pedrosa hauria d’haver 
estat superior, donat que era l’únic 
que podia seguir el ritme del seu 
company d’equip. Tot i això, el pilot 
explicà que “estic bastant content 

amb aquest podi. Hem treballat 
molt bé aquest cap de setmana, 
intentant gestionar cada situa-
ció. En carrera m’he notat real-
ment fort en les primeres voltes i 
he pogut estar prop de Marc”. Va 
destacar també que “he començat 
a perdre adherència en el pneu-
màtic posterior, però he pensat 
que no seria un problema. Una 
carrera és molt llarga i és normal 
que això passi”. Però quan Jonas 
Folger el va avançar, el castellarenc 
va intentar atrapar·lo però no ho 
va aconseguir. “He intentat con-
trolar-ho però, quan he vist que 
el pneumàtic estava derrapant 
massa, he optat per aconseguir 
un podi. Esperava ser una mica 
més fort, però en general ha estat 
un resultat positiu i hem sumat 
uns bons punts per al campionat. 
Em sento optimista, tenim dos 
dies d’entrenaments durant l’es-
tiu i treballarem en els punts que 
sabem que hem d’afinar”.

Ara el mundial marxa de va·
cances fins a la cita de la Repúbli·
ca Txeca a l’Autòdrom de Brno del 
sis d’agost. 

L’atleta del FC Barcelona, Jordi Tor·
rents (14:11,11 s) va proclamar·se cam·
pió d’Espanya promesa als 5000 me·
tres, en la prova disputada a Torrent 
(València), després de superar per la 
mínima a Carlos Mayo (14:11,60 s) en 
l’esprint final. Raúl Celada (14:13,36 s)
completava el podi.

Després del bicampionat de Ca·
talunya aconseguit a inicis de juny en 
els 800 i el 1500 metres, el castella·
renc no va deixar passar l’oportuni·
tat d’emportar·se la victòria en una 
espectacular cursa on inicialment no 
havia de participar, ja que la va canvi·
ar pels 1500 m.

L’atleta ja té la mirada posada als 
campionats d’Europa promesa, on va 
aconseguir la mínima pels 5000 m pels 
campionats de Bydgoszcz (Polònia), al 
maig a l’International Flanders Athle·
tics Meetic d’Oordegem, on va acabar 
en tercera posició (13:55,59), pel darre·
re de l’alemany Sebastian Hendel i del 
guanyador, el francès Nicolas Witz. A 
més, Torrents també té la marca per 
a competir als 1500 (3:42,64), aconse·
guida a Huelva el 14 de juny. 

torrents, campió d’Espanya Podi de Pedrosa 
a sachsenring

Jordi Torrents durant la cursa dels 5000 metres a Torrent (València). || CEdidA

pedrosa en segona posició a la sortida de la cursa d’Alemanya. || rEPSOL-MEdiA

El castellarenc s’emporta la victòria als 5.000 metres a valència

  Albert San Andrés

ATLETISME | c. D’EsPaNya MoTor | motoGP

TENNIS | wimblEDoN

Georgina 
Garcia cau a 
Wimbledon

La tenista castellarenca Georgina 
Garcia no podrà complir el seu somni 
de jugar la fase final del torneig d’her·
ba de Wimbledon, després de caure 
eliminada a la fase prèvia per la nord·
americana Sachia Vickery, que va 
aprofitar la falta de ritme de l’Huracà 
·tornava d’una lesió· per imposar·se 
per 3·6, 6·3, 7·9. Amb una pilota de 

partit amb el 5·4 de l’últim set, Gar·
cia no va poder resoldre i Vickery va 
capgirar el marcador per seguir a la 
prèvia del torneig anglès.

“Ni tan sols sabia si arribaria 
a temps per competir. Vaig arribar 
sense poder entrenar cap dia, així 
que sumant això més el resultat 
final, gaire contenta no estic. El 
partit se’m va escapar i fa mal per-
dre així. Estava amb falta de ritme 
i havia perdut físic” va explicar a un 
mitjà on·line la tenista.

Ara, la 194a del món haurà de se·
guir lluitant per aconseguir entrar a 
l‘US Open, que es disputarà a l’agost 
al Billie Jean King National Tennis 
Center de Nova York.  ||  A.SAN ANdrÉS
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Horaris:

Sortides des 
de Castellar: 

C. de Jaume I (CAP) 
5.54, 6.14, 6.34, 6.46, 6.58 i
cada 12 minuts (min. 10, 22,
34, 46 i 58 de cada hora) fins 
a les 21.10, 21.17, 21.29, 21.49,
22.09, 22.29 i 22.59.

Pl. de Cal Calissó
6.00, 6.20, 6.40, 6.52 i cada 
12 minuts (min. 04, 16, 28, 
40 i 52 de cada hora) fins a 
les 21.16, 21.22, 21.34, 21.54, 
22.14, 22.34 i 23.04.

Sortides des 
de Sabadell: 

Pl. d’Antoni Llonch
(estació d’autobusos) 
5.30, 5.50, 6.10 i 
cada 12 minuts
(min. 10, 22, 34, 46 
i 58 de cada hora)
fins a les 21.10, 21.30, 
21.50, 22.10 i 22.40.

Pl. d’Espanya 
(estacions Nord de 
RENFE i FGC)
6 minuts més tard aprox.

Quins dies?
de dilluns a 
divendres feiners 
(excepte agost)

Quina serà 
la freqüència 
de pas?
Cada 12 minuts

5 busos 
per hora a 
Sabadell 
a partir del dijous 
20 de juliol
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El grup castellarenc Tai-
lor for penguins actuarà al 
Club Embassa’t de Sabadell

El grup vallesà actuarà el 13 de juliol al 
Club Embassa’t, al Mirador del Museu 
del Gas de Sabadell, a les 20 hores. des 

de Castellar del Vallès, els tailor for  
Penguins oferiran una proposta de pop 
fresc i estiuenc, la millor manera d’ini-
ciar les vacances i submergir-se en les 
melodies enganxoses i irresistibles del 
disc de debut “dive in”. L’activitat està 
coorganitzada amb SBd Sona Jove.

festival flamenc dels Aires 
rocieros Castellarencs

El proper 8  de juliol, a les 20 h, s’ha pro-
gramat un festival flamenco a la Casa 
de Andalucía de Castellar, al carrer de 
la Noguera, 27. Actuarà el grup rociero 

Aires rocieros castellarencs i quadres 
de baill amb la Casa de Andalucí a de 
Castellar Can Parellada i l’Asociación 
de la Planada de Sabadell. Hi haurà ser-
vei de bar.  Col·laboren l’Asociación An-
daluza de Comunidades, el restaurant 
Can Carner i l’Ajuntament. 

Uns veterans i emocionats bars
 la banda vallesana va homenatjar el company i músic desaparegut l’any passat, el castellarenc Jordi Garròs

Dissabte a la nit, Castellar del Vallès 
va poder gaudir d’un concert de Bars 
d’homenatge al castellarenc Jordi Gar·
ròs, desaparegut l’any passat a causa 
d’un accident domèstic. Unes 350 per·
sones van apropar·se a l’escenari de la 
plaça d’El Mirador per acompanyar els 
companys i músics en un trajecte mu·
sical que va tenir, com ja era d’esperar, 
moments molt emotius.

A les primeres files hi van ser 
presents la família del Jordi Garròs, 
especialment emocionats, els seus 
pares. I també els pares del cosí del 
músic, Toni Castells, també traspas·
sat. “El Jordi i el Toni van ser els 
meus millors amics”, deia Jordi 
Coma, cofundador de Bars i músic 
de la banda en el primer disc.

A l’escenari castellarenc, i du·
rant tota l’estona, hi van ser pre·
sents els membres de Bars Toni Moya 
(baix), Miquel Prats (guitarra), Josep 
Maria Vilar (guitarra), Lluís Serra 
(bateria), Xavi Rubio (harmònica) i 
Montse Llaràs (cantant), que va de·
mostrar un excel·lent estat de salut 
vocal i que en tot moment, va dir, 

  Marina Antúnez “estem aquí pel Jordi, avui és una 
nit especial, cantem les seves can-
çons i som aquí els músics, la famí-
lia, la gent que l’estimàvem”.

Tot i que oficialment Bars mai 
ha desaparegut com a banda, Gar·
ròs va desvincular·se de la formació 
l’any 1999 i, a partir d’aleshores, es va 
marcar un abans i un després, tant 
musicalment com personal.

Un cop més, dissabte el grup Bars 
ens va regalar cançons mítiques: ‘Foc 
al cor’, del tercer disc ‘T’ho diré mil ve·
gades’ · un mig temps d’aires folk·rock 
·, i altres hits de Bars que tampoc no 
hi van faltar:  ‘Com sempre’; ‘Mentre 
dormies’; ‘Quan ens veiem’; ‘La pitjor 
part de tu’; ‘El dia que vinguis’, i ‘Mai 
és tard’, entre d’altres.

Al llarg del concert, van desfi·
lar per l’escenari altres músics que 
també havien format part del grup 
Bars, com el cofundador de la for·
mació, juntament amb Jordi Garròs 
i Montse Llaràs, Jordi Coma (àlies 
Feelgood), que va interpretar alguns 
temes, destacant el de ‘Ramon’.

Pep Gol va ser convidat a can·
tar ‘El blues del dilluns’, del segon 
disc de la banda (‘Mala idea’, 1991) 
amb la seva elegant intervenció a la 

En diversos moments del concert es van reproduir imatges de la vida de Jordi Garrós. En la imatge, acompanyen els Bars músics com Llongue o Jordi Coma ‘feelgood’. || Q.PASCUAL

Montse Llaràs en un moment del concert de dissabte. || Q.PASCUAL

trompeta, amb la que també va seguir 
acompanyant alguna altra partitura.

Núria Llaràs, que va ser una de 
les primeres llufes · corista d’Els Pets 
i germana de la Montse ·, va acompa·
nyar la banda de la qual ella mateixa 
havia format part a finals dels anys 
90, en algunes de les cançons que es 
van poder sentir en la més d’hora i 
mitja de concert.

La trajectòria musical de Jordi 

Garròs va arrencar amb la forma·
ció Sabadell Blues Band, entre 1979 
i 1980, amb Josep Maria Llongue·
ras, ‘Llongue’; Miquel Prats i Aleix 
Creus. Va ser precisament ‘Llongue’ 
qui va pujar a l’escenari per interpre·
tar l’únic tema que no va compondre 
Jordi Garròs  i que va ser també molt 
aplaudit pel públic assistent. 

Bars és una banda que va néixer 
l’any 1987 i que, oficialment, mai s’ha 

dissolt. Va néixer a Castellar, forma·
da per Montse Llaràs, Jordi Garròs 
i Jordi Coma, i es va anar ampliant 
amb músics també de Castellar. Ac·
tualment, actuen només en ocasions 
puntuals, com un grup d’amics que 
de tan en tan es retroba per compar·
tir allò que més els agrada, la música. 

Paral·lelament, al costat dret de 
l’escenari, es va instal·lar una panta·
lla gegant on es van projectar diver·
ses fotografies del Jordi Garròs, de 
la seva infantesa, de l’adolescència, 
en alguns moments especials actu·
ant amb els companys de Bars, etc, 
fotos que van ser recopil·lades entre 
els membres de la seva família i amics. 

A la mitja part, el cosí del músic i 
fan incondicional de Bars, Joan Pinyot, 
va adreçar unes paraules de record a 
l’audiència, llegint també un fragment 
d’un article publicat a La Forja fa uns 
20 anys, referit al grup Bars.

Esplèndids i còmodament emo·
cionats, els Bars van demostrar la 
seva veterania i professionalitat a 
l’escenari, els músics van dedicar·se 
especialment a la família de Garròs, 
i durant una estona, vam tenir la sen·
sació que els Bars mai han deixat 
d’acompanyar·nos.  
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‘Caloret swinger’ per a refrescar les Nits 
d’Estiu amb un doble concert de swing

La companyia D’Atzart farà un espectacle 
de dansa a Cal Calissó, dissabte que ve

‘El Caloret Swinger’ és el nom amb el què s’ha batejat una proposta es·
tiuenca de swing d’aquest divendres, que servirà per animar el públic 
i fer·lo ballar fins a la matinada. Per començar, el grup Airmail Special 
Quartet obrirà l’actuació, a les 21 hores. Està format per Samuel Marthe 
(trombó), Haizea Martiartu (guitarra), Enric Caballé (guitarra) i Maria 
Malagarriga (trombó). 

Més tard, a les 22.30 h, pujarà a l’escenari el grup Kansas City Swing 
Quintet, amb Pol Prats (saxo), Aram Montagut (trombó), Bernat Font 
(piano), Queralt Camps (contrabaix) i Roger Gutiérrez (bateria).   ||  M. A.

La Cia. D’atzart actuarà dissabte 8, a les 20 h i a les 23.30 hores a plaça de  
Cal Calissó, en el marc de les Nits d’Estiu. La companyia està formada per 
vuit ballarines i ballarins, assagen a Ca l’Estruch de Sabadell. A Caste·
llar, oferiran “un espectacle relacionat amb els elements”, explica Xavi 
Núnez, un dels ballarins. “Cadascú farà, amb el cos, el desenvolupament 
d’un d’aquests elements”. També hi haurà una part de dansa conjun·
ta. Els ballarins provenen d’estils diferents, “alguns, de dansa clàssica, 
els altres, contemporània, alguns fem performance”, afegeix Núñez. 
Fan, com diuen, treball de laboratori “perquè en cada ocasió es troben 
i generen què volen dir”. És per això que participen  en accions al car·
rer i per al carrer de diverses maneres, creant en cada ocasió una nova 
proposta. Aquesta vegada, a Castellar, actuaran en dues ocasions amb un 
mateix espectacle, “tot i que resultarà diferent perquè un serà amb la 
llum de tarda i, l’altra, amb llum de lluna plena”, afegeix Núñez.   ||  M. A.

Maria puertas és de la banda Airmail Special quartet, que actua divendres. || CEdidA

 BALL | soNaswiNG

CAL CALISSÓ | DaNsa

MúSICA | Nits D’EstiU

Fa 23  anys que Sabor de Gràcia va 
començar a fer els primers passos als 
escenaris. “Vam néixer al barri de 
Gràcia de Barcelona com una re-
unió d’amics”, explica Sicus Car·
bonell, líder de Sabor de Gràcia. 
D’aquells inicis, només queden el 
David Torres i ell mateix. 

Actuaran dissabte 8, a les 21.30 
hores, a la plaça d’El Mirador. “Som 
gitanos catalans i ens agrada la 
rumba, és el nostre canal d’expres-
sió, no només per fer ballar la gent 
sinó també per explicar històries”, 
apunta Carbonell. 

En aquest sentit, Sabor de Grà·
cia té cançons contra el racisme, lle·
tres que parlen del món actual, etcè·

la rumba catalana de sabor 
de Gràcia arriba dissabte

Sabor de Gràci actuarà dissabte a la plaça d’El Mirador.   || CEdidA

la plaça d’El mirador acull el proper concert de les Nits d’Estiu

tra. “Tenim sis discos al mercat”.
En total, són set músics i dues balla·
rines. Als instruments, hi trobem la 
bateria, percussió, baix, piano, gui·
tarres espanyoles, guitarra elèctri·
ca, palmes i veus. 

“Fem una escudella de can-
çons, algunes són pròpies i altres, 
versions”, afegeix Carbonell. Per 
exemple, a Castellar interpretaran 
el ‘Boig per tu’ de Sau i faran tribut al 
pare de la rumba, el Peret, “i també 
cantarem cançons dels Amaya i el 
tema ‘Què volen aquesta gent’ “.

Al llarg de tots aquests anys, 
el públic que els segueix també s’ha 
anat aprenent les seves cançons 
pròpies. 

“Tenim dos formats de con-
cert; als teatre, fem cançons més 
tranquil·les”; al carrer, cançons més 

mogudes, “tot i que també n’incor-
porem alguna de tranquil·leta”. 
Les cançons de Sabor de Gràcia 
volen transmetre alegria. Durant 
l’hora i mitja o dues de concert que 
ens oferiran esperen que el públic 
s’ho passi bé, “que estigui connec-
tat amb la banda”.

La rumba és un estil de músi·
ca que es troba en un molt bon estat 
de salut, segons Carbonell, “només 
falta que la indústria ens acompa-
nyi i hi aposti”.

Actualment, a banda dels grups 
pròpiament de rumba, “que ja són 
més de 40 i que ara no són tots for-
mats per gitanos”, també hi ha ban·
des que inclouen cançons rumba dins 
el seu repertori, “com és el cas de 
Txarango i La Pegatina”, per exem·
ple, afegeix Carbonell. 

 Marina Antúnez

BrEUS
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La Coral Pas a 
Pas oferirà un 
concert de cine

Aquest proper diumenge, la Coral 
Pas a Pas oferirà un concert titulat 
‘Un concert de pel·lícula’, a les 19 
hores a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu. Hi intervindrà una vinte·
na de cantaires de la coral, “en una 
proposta basada en cançons de 
diferents bandes sonores”, ex·
plica Clara Martí, directora de la 
Coral Pas a Pas.

Els 20 cantaires de la coral in·
terpretaran peces de films com ‘El 
rey León’, ‘Mary Poppins’, ‘Sonri·
sas y làgrimas’, ‘Pedro y el dragón 
Elliot’, ‘La bella y la bestia’, ‘El 
mago de Oz’ i ‘Sister Act’. 

“La diferència d’aquest con-
cert respecte d’altres és que serà 
molt visual”, aclareix Martí. En 
aquest sentit, “tot el que canta-
rem anirà acompanyat d’unes 
imatges que es projectaran a 
l’escenari”.

Al piano, els acompanyarà el 
pianista Adrià Aguilera. Aquest 
serà el concert de cloenda de la 
celebració del cinquè aniversari 
de la Coral Pas a Pas. 

“Al setembre vam fer l’ac-
te d’inici de celebració dels cinc 
anys i ara fem el de tancament”, 
diu Martí.  La coral Pas a Pas està  
formada per membres de diferents 
associacions de persones amb di·
versitat funcional del poble, Suport 
Castellar, Adips i Dismòbil.  || M. A.

CoNCErT | sPF
LLIBrE | JoaN abarcat

L’escriptor castellarenc Jacint Tor·
rents acaba de publicar el llibre Mos-
sèn Joan Abarcat i Bosch (1863-1943). 
Un tortosí a Castellar del Vallès, d’Ona·
da edicions, a la col·lecció La Barce·
lla. L’obra ha estat fruit “d’un encàr-
rec fet per l’associació cultural La 
Pedra Fina, a finals de l’any 2015”, 
explica ell mateix. Aquest llibre vol 
ser una aproximació a la vida, a l’obra 
escrita i a l’obra musical de mossèn 
Joan Abarcat i Bosch, un home que 
va ser molt estimat al poble “i cone-
gut, sobretot, per l’obra ‘Els pas-
tors cantaires de Betlem’, on molta 
gent havia participat de petita”. 

Torrents no hi tenia un interès 
personal, en Abarcat, de fet, “ni el co-
neixia, m’hi vaig anar aproximant 
a mesura que investigava, i vaig 
acabar trobant-lo un personatge 
ben interessant”, reconeix l’autor. 

Els membres de La Pedra Fina 
li van facilitar articles d’estudiosos, 
a partir dels quals Torrents va co·
mençar a treballar. A Tortosa hi 
havia molta informació, ja que Abar·

Imatge de Mossèn Joan Abarcat a la portada del llibre de Jacint Torrents.  || CEdidA

Miquel Desclot i Joan Sellent amb una Menció Honorífica de la Corporació || r. GÓMEz

  Marina Antúnez

l’autor Jacint 
torrents edita una 
obra que parla de la 
vida i obra de mossèn 
Joan abarcat

la vida d’un  tortosí a castellar

cat era tortosí, hi va viure fins als 34 
anys. “Després, va viure dos anys 
a Barcelona, i dels 36 als 80 anys, 
va viure a Castellar del Vallès”, 
diu el Jacint. 

El llibre conté més de 50 refe·
rències bibliogràfiques, “a més de 
les que s’han trobat en arxius i al 
món digital”, i és que Abarcat va es·
criure molt. A Tortosa, hi va escriu·
re tota la seva poesia i també “he 
trobat moltes notícies dels estius 
que hi passava, els articles que hi 
publicava, els premis literaris que 
havia guanyat, etcètera”.

La informació sobre Mossèn 

Abarcat a Castellar “l’he trobat a 
La Vanguàrdia i altres diaris digi-
tals, i revistes com ‘La veu de Ca-
talunya’, etc”.  A més, Torrents va 
consultar revistes locals: La Forja i 
Laletània. També hi ha notícies de 
les vetllades músico·literàries que 
es feien al Patronat Obrer de Sant 
Josep.  “A Castellar, Abarcat hi va 
escriure tota la seva música, unes 
40 o 50 partitures”.

El llibre té dues vessants nar·
ratives. Mig llibre és investigació ci·
entífica i històrica dels fets i dels es·
crits, “amb anàlisi dels textos”; 
l’altra meitat, són recreacions fictíci·

es, · docufictions, en anglès · “que 
consisteixen a barrejar la docu-
mentació real que tenim amb 
una mica de ficció”. En aquest 
sentit, per exemple, Torrents ha 
fet que Mossèn Abarcat s’entre·
visti amb Jacint Verdaguer. En 
el temps, van coincidir vivint a 
la Barcelona de 1889; Abarcat 
era admirador de Verdaguer i va 
musicar poesia seva.  “M’invento 
un petit diàleg d’ells dos, que no 
sabem si va existir”, però és ver·
semblant. També hi ha una des·
cripció d’un diàleg entre la mar·
quesa de Castellar amb Abarcat. 

El llibre no té material grà·
fic. L’editorial Onada Edicions és 
molt sensible a temes històrics “i 
fa molta feina a valorar els li-
terats del sud, per això hi van 
posar interès”, perquè Abarcat 
és tan castellarenc com tortosí. El 
llibre es presenta el dia 3 d’agost a 
Benicarló i, a casa nostra, després 
de la Festa Major. S’està buscant 
data per la presentació a Tortosa.

radiografia de mossèn abarcat || 
Era un home molt alt, cepat, curt 
de vista i amb molt bon caràcter. 
A casa seva, “la canalla podia 
sortir i entrar, pujar escales i 
remenar-li els papers”. Va aco·
llir gent durant la guerra i els va 
permetre escalfar·se cremant els 
seus textos. Era molt estimat per 
tothom i va ajudar molta gent que 
passava gana, malgrat no viure en 
l’abundància, ans al contrari. 

Dimarts, va tenir lloc l’acte de lliura·
ment de la Menció Honorífica de la 
Corporació a Miquel Desclot i Joan 
Sellent, una distinció que va dur·se 
a terme als Jardins del Palau Tolrà, a 
les vuit del vespre, davant d’una cin·
quantena d’assistents. Aquest guar·
dó reconeix la trajectòria professio·
nal fructífera i dilatada en el camp de 
la creació literària i de la traducció.

L’acte va començar amb la pre·
sentació i la lectura d’una glossa a 
càrrec del poeta sabadellenc Josep·
Ramon Bach, company de professió 
i amic dels homenatjats. 

A continuació, es va retre comp·
te de la menció fent la lectura de 
l’acord unànime del Ple del passat 
25 d’abril de 2017 per atorgar als es·
criptors Joan Sellent i Miquel Desclot 
la Menció Honorària de la Corpora·

l’acte de reconeixement a Desclot i sellent
 Els traductors castellarencs van ser guardonats dimarts amb una menció Honorífica de la corporació municipal

ció. I es va fer l’entrega formal de la 
menció, acompanyada d’una aigua·
tinta del pintor castellarenc Enric 
Aguilar, que van ser entregades per 
l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, i 
el regidor de Cultura, Aleix Canalís.

Miquel Desclot va adreçar unes 
paraules a l’audiència, defensant la 
feina sovint menystinguda del traduc·
tor. “Som professionals que necessà-
riament treballem en solitari i sovint 
passem desapercebuts”. Desclot va 
finalitzar amb una lectura d’una de les 
moltes traduccions que ha fet, en con·
cret i per a l’ocasió, en va escollir una 
de Miquel Àngel Buonarroti.

Després, va ser Joan Sellent 
qui va dirigir·se als assistents, do·
nant gràcies a l’oportunitat que se li 
havia concedit, gairebé per casuali·
tat, “de poder traduir teatre, un fet 
que em va introduir al món escènic 
per poder treballar amb grans ac-
tors, grans companyies, grans di-

AJUNTAMENT | EscriPtors locals

rectors”. Sellent va manifestar que 
“traduir és una de les feines més 
plaents que hagi pogut fer mai”. Va 
finalitzar amb fragments d’obres que 
ha traduït, en concret, un paràgraf de 
l’obra ‘David Copperfield’, de Char·
les Dickens; ‘Els fills de la mitjanit’, 
de Salman Rushdie, i uns versos de 
William Shakespeare.

L’alcalde de Castellar  va clou·
re la part dels parlaments elogiant 
la tasca de Miquel Desclot i Joan Se·
llent i defensant que la cultura ha de 
ser la nostra insígnia. Va citar, entre 
d’altres, la cèlebre frase de Montser·
rat Roig: “La cultura és l’opció po-
lítica més revolucionària a llarg 
termini”.

Per cloure l’acte, el públic va 
poder gaudir d’una actuació de la 
soprano Carme Cusidó i la música 
de Noemí Martínez, amb la tiorba i 
el llaüt, que van interpretar peces de 
l’època de Shakespeare. 

  Marina Antúnez
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nits d’estiu

La percussió dels tabalers es va 
accelerar, les primeres bengales 
es van encendre. Els diables de 
l’Esbart Teatral de Castellar, que 
divendres passat van estrenar re·
corregut, arrencaven el Correfoc. 
Les espurnes són un incondicional 
bateig d’estiu dels carrers de la vila.

Hi ha qui, esquitxat pels pa·
raigües de foc dels diables, salti·
ronejava banyant·se entre guspi·
res. Altres van preferir guaitar·ho 
des de la prudent llunyania. Les 
escales de la Plaça Major es van 
convertir en una privilegiada ata·
laia. Els equipaments dels castella·
rencs que van seguir el Correfoc 
de les Nits d’Estiu eren extrema·
ment variats. Els més preparats, 
o sensats, calça llarga, taps a les 
orelles i barret. També n’hi havia 
que anaven més a la fresca.

Diables i Tabalers van sortir 
de la Plaça Mestre Gelonch, amb la 
cobertura de la policia, d’una ambu·
lància i d’un vehicle de l’Agrupació 
de Defensa Forestal. El correfoc, i la 
corrua de castellarencs que arros·
segava, va botar pels carrers Gene·
ral Boadella i Major, la Plaça de Cal 
Calissó i la carretera de Sentme·
nat. La colla de l’ETC, que aques·
ta temporada tenen un nou cap de 
colla, l’Àlex Solas, també van lluir 
un logotip inèdit.

L’arribada, i la traca final, va 
ser a la Plaça del Mirador, on van 
balancejar cortines de guspires, 
entre altres filigranes pirotècni·
ques. Els diables de l’ETC, engres·
cats, van oferir una actuació amb 
nervi, entretinguda i lluïda. El cor·
refoc va cloure amb el cel acolorit, 
farcit de focs artificials.  || G. PLANS

Els diables de l’ETC bategen 
l’estiu amb espurnes

Correfoc de divendres passat. || Q. PASCUAL

TrADICIoNS | corrEFoc

Fresca, cervesa, combinats, música de 
diverses dècades i, sobretot, molt Chill 
Out. La proposta del planter d’artistes 
locals que flirteja virtuosament amb 
ritmes i sons electrònics, els Deejays 
del Revés, va encetar la primera de les 
nits estivals de la 3a edició de l’Open 
Lounge. El sabadellenc Dj BigVic, re·
sident de la Capella de Can Gambús, 

les open lounge, “sinònim 
d’estiu i garantia de bon ambient” 

Deejays del revés fa 
sessions de ‘dj’ els 
divendres a El mirador 

va vestir d’ambient metropolità la ter·
rassa del Mirador, divendres passat. 
“Aquest any hem volgut innovar i 
portar diferents discjòqueis de fora 
perquè es puguin escoltar a Caste-
llar, en un espai a l’aire lliure amb 
un cert estil a les sessions que es fan 
a Barcelona”, explica Toni González, 
orgnaitzador de l’Open Lounge i mem·
bre dels Deejays del Revés. De fet, com 
ja es va comprovar amb la sessió de Dj 
BigVic, artista que té una llarga trajec·
tòria musical, la terrassa del Mirador 
“és un lloc idoni perquè les Open 
Lounge siguin sinònim d’estiu i ga-
rantia de bon ambient, amb vistes 

DEEJAyS DEL rEVéS | música

immillorables de la vila, l’església, 
el Puig de la Creu i la Mola”, clarifi·
ca González. A més, s’hi ofereix servei 
de bar a càrrec de l’entitat, ja que els 
beneficis els serviran per poder auto·
gestionar·se durant l’any.

Aquesta oferta d’oci i lleure, en·
focada a animar el jovent, l’organitza 
l’Ajuntament juntament amb els Dee·
jays del Revés, que fa poc van engres·
car la revetlla de Sant Joan de la vila i 
que es podran gaudir, pròximament, a la 
Festa major de Sant Feliu. L’entitat està 
oberta a “continuar col·laborant amb 
les festes i, sobretot, a fer poble”, re·
marca el discjòquei local.    || G. PLANS

Imatge de l’open Lounge de divendres passat que va obrir la programació de Deejays del revés. || Q. PASCUAL
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DESTAqUEM EXpoSICIoNS

agenda

DocsBarcelona del Mes
divendres 7 · 20 h · Auditori Municipal

divendres, s’estrena a Castellar ‘El 
meravellós regne de Papa Alaev’, el 
docsBarcelona del Mes que se cen-
tra en un esbojarrat viatge musical a 
través de la vida de la família Alaev, 
el clan liderat pel reputat música Allo 
Alaev i pare de l’orquestra the Alaev 
family. Una comèdia negra sobre el 
pes de la tradició i el patriarcat en una 
de les famílies de músics més parti-
culars del món. Podrà Papa Aalev to-
lerar i gestionar aquests petits “cops 
d’estat” al seu regne? La cinta és una 
divertida història d’una família de mú-
sics com poques queden.

“racons de Castellar”, d’Àngels font
fins al 21 de juliol, de 8.30 a 20.30 h
Espai Sales d’El Mirador
Organització: tothicap

Exposició permanent d’escultures de 
Josep Llinares
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

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

del 7 al 16 de juliol de 2017

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 h · BALL
festival flamenco
c. de la Noguera, 27
organització: aires rocieros 
castellarencs

20.30 h · propoSTA
Tast i maridatge
inscripció prèvia als establiments 
organitzadors
terrassa d’El mirador
organització: vinalium, Prat torras 
i Pastisseria muntada
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
 
 
 
 
dimarts 11
19.30 h · CINEMA
Los juegos del hambre. En llamas
auditori municipal
organització: ajuntament 
(castellar Jove)

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 12 
 
De 22 a 00 h · BALL
Nits de tango
cal calissó
organització: cal calissó

diJoUs 13
20 h · propoSTA
Acte de reconeixement de 
mèrits i valors en l’esport
Pavelló de Puigverd
organització: ajuntament

20.30 h · propoSTA
Nits Llibertàries: 
Nit d’artistes urbans
Pati de cal Gorina
organització: assemblea llibertària
col·laboració: cal Gorina

21.30 h · BALL
Sardanes amb La Cobla Sant 
Jordi
Plaça del mercat
organització: ajuntament i asac

22 h · propoSTA
La nit dels maridatges: caves i tapes
per a majors de 18 anys. 
inscripcions a castellarjove@caste-
llarvalles.cat
terrassa d’El mirador
organització: ajuntament 
(castellar Jove)
col·laboració: cuina de safareig
 
 
 
 
diVendres 14
a partir 20 h · fESTA
festa Major de Can font-Ca 
n’Avellaneda, penya Arlequinada i 
penya Sports
can Font-ca n’avellaneda
organització: associacions de 
veïns de can Font-ca n’avellaneda, 
Penya arlequinada i Penya sports

21 h · propoSTA
open Lounge Mirador: 
Brain Gain Live Set
terrassa d’El mirador
organització: Deejays del revés

21 h · CINEMA
Cinema a la fresca: 
La voz dormida
c. major, 72
organització: som de castellar

23 h · propoSTA
Nit de deejays
cal calissó
organització: cal calissó
 
 
 
 
dissabte 15
tot el dia · fESTA
festa Major de Can font-Ca 
n’Avellaneda, penya Arlequinada i 
penya Sports
can Font-ca n’avellaneda
organització: associacions de 
veïns de can Font-ca n’avellaneda, 
Penya arlequinada i Penya sports

21.30 h · MúSICA
Concert del grup Minova
Pl. calissó
organització: cal calissó
 
 
 
 
diUmenGe 16
tot el dia · fESTA
festa Major de Can font-Ca 
n’Avellaneda, penya Arlequinada i 
penya Sports
can Font-ca n’avellaneda
organització: associacions de 
veïns de can Font-ca n’avellaneda, 
Penya arlequinada i Penya sports
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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

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

DyLAN

NArANJA

KroNoS

raça: x ·  Pèl: llarg ·  sexe: mascle

raça: europea · Pèl: llarg · sexe: femella

raça: x ·  Pèl: semillarg  ·  sexe: mascle

SoC A CALDES ANIMAL

ADopTA’M

 Edat: 1 any

Edat: desconeguda

Edat: desconeguda

con-
certs

Nits d’estiu

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

JULIoL
DV 07
21.00 h
Pl. d’El Mirador 

festa
“El Caloret 
Swinguer” 

JULIoL
DS 08
21.30 h
Pl. d’El Mirador 

Sabor 
de Gràcia 

@carlota.sa @jordimateo70 @jninerola
Sant Llorenç de la Muga Matinal de cotxes recordant torà

MEMòrIES DE L’ArXIU D’HISTòrIA 

INSTAGrAM · @lactual 

Arc floral de benvinguda a l’entrada del poble de Sant Feliu del Racó, en una festa d’homenatge 
a la Creu Roja. A cada cantó, les banderes catalana i espanyola i, al centre, l’emblema de la Creu 
Roja. El text de la pancarta és escrit en català. El cotxe, just al mig del pont sobre el torrent de la 
Canaleta, podria ser un dels primers models del llegendari Ford tipus “T”. Feia molt poc temps 
que la carretera havia arribat a Sant Feliu del Racó.   || fONS: ArxiU d’HiStòriA dE CAStELLAr  || Ar-

xiUHiStOriACAStELLAr@GMAiL.COM ||  fACEBOOk.COM/ArxiUHiStOriA 

Homenatge a la Creu roja, 1918

fArMÀCIES DE GUÀrDIA 
 
 
DivENDrEs 7 CASANoVAS 
DissabtE 8 roS
DiUmENGE 9 roS
DillUNs 10 CATALUNyA 
Dimarts 11 VILÀ
DimEcrEs 12 EUropA
DiJoUs 13 VICENTE
DivENDrEs 14 yANGÜELA
DissabtE 15 CASANoVAS 
DiUmENGE 16 CASANoVAS 

farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
farmàcia permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
farmàcia M. D. ros 
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
farmàcia pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
farmàcia yangüela 
937 145 289 · torras, 2
farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
farmàcia Vicente 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEfUNCIoNS 

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

farmàcies servei 24 hores Sabadell:
farmàcia Carrera: ctra. de terrassa, 377

“El món ha estat creat per ser recreat”
Georges Duhamel

Mercè Sitjà ferrer
94 anys. 29/06/2017
 
Araceli Baños Martínez
91 anys. 30/06/2017
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la contra

Elisabeth Guillén

A Castellar em sento 
com a casa, no em va 
costar integrar-me

Presidenta de l’entitat Amics de Castellar 
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L’Elisabeth Guillén (50 anys) és una emprenedora. 
Fa gairebé un any que va fundar l’entitat Amics de 
Castellar per dur a terme projectes de caire social i 
reivindicar el patrimoni cultural i paisatgístic de la vila

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Molt xerraire
Un defecte que no pots dominar?
impacient
Una persona que admires?
El meu pare
quin plat t’agrada més?
L’arròs caldós 
Un animal?
El meu gos, en Max 
Un grup de música?
U2
Un llibre?
‘Assassinat a l’Orient Express ‘
Una pel·lícula?
‘Allò que el vent s’endugué ‘
Un viatge pendent?
Salzburg 
Una ciutat?
Viena
Un comiat?
fins aviat !

”

“

· quan va sorgir la idea de crear 
l’entitat Amics de Castellar?
L’octubre de l’any passat. Érem un 
grup d’amics i de veïns que sortíem 
diumenge al matí a fer el vermut, a fer 
una volta, a compartir la típica xerra·
da i llavors va sorgir la idea. Vaig pen·
sar que m’agradaria fer una associ·
ació per ajudar la gent. És una idea 
que sempre m’ha motivat però mai 
m’havia proposat el fet de ser volun·
tària. Avui dia, en el món en què vivim, 
si pots ajudar una persona i aconse·
guir que somrigui, ja ets ben pagada. 
A hores d’ara hem col·laborat amb al·
gunes entitats de la vila. 

· En què consisteixen aquestes 
col·laboracions?
Hem fet una ronda de contactes amb 
les entitats de la vila de caire social 
per oferir la nostra col·laboració. De 

moment, hem col·laborat a Cáritas 
Castellar ajudant amb l’organització 
de la roba, també amb Oncolliga on 
hi duc a terme tasques de secretària 
voluntària. D’altra banda, també vam 
participar amb tasques de seguretat 
a la rua de Carnestoltes i a la passa·
da dels Tres Tombs. També vam col·
laborar en el Dia del Malalt. Vam por·
tar alguns avis i àvies de diverses re·
sidències de la vila a missa. 

· quins són els eixos que verte-
bren l’entitat?
Per començar hem presentat a l’Ajun·
tament tres projectes de caire social i 
cultural. El primer és un Musicultu·
ral. Volem unir diversos tipus de mú·
siques i de cultures. És per això que 
hem convidat la coral Xiribec, un cor 
rociero i els cors de Sarsuela de Sa·
badell. El concert durarà tres hores 
i tindrà lloc el 4 de novembre a l’Au·
ditori. L’entrada tindrà un preu de 5 
euros que es destinaran a una enti·

tat social, sense afany de lucre. D’al·
tra banda, també volem dur a terme 
un projecte social que porta per títol 
‘Estima’t i seràs feliç’. Ens hem ajun·
tat cinc dones per dur a terme un pro·
jecte a través d’una prescripció social. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és mi·
llorar l’autoestima de la gent de Cas·
tellar, especialment de les dones. Per 
fer·ho possible volem fer teràpies de 
polaritat amb la mateixa doctora que 
les ofereix a Oncolliga. És una teràpia 
semblant al reiki. També oferirem te·
ràpies gestalt, tallers de ioga, de me·
ditació i de relaxació, i de campanes 
tibetanes. També oferirem tallers de 
bellesa: de perruqueria, de pedicura o 
de maquillatge entre d’altres. De fet, 
jo he estudiat perruqueria i estètica. 

· Les sessions de teràpies i els ta-
llers seran de franc?
Sí, només demanarem un quilo de 
menjar que es destinaran a entitats 
de caire social.

· El tercer projecte que heu pre-
sentat està relacionat amb el càn-
cer, oi?
Sí, volem tenyir de rosa Castellar 
del Vallès el dia del càncer de mama 
que té lloc cada 19 d’octubre. Volem 
organitzar una caminada popular i 
vendre samarretes per recaptar di·
ners que destinarem a alguna enti·
tat sense afany de lucre. Per aquest 
projecte intentarem col·laborar amb 
entitats com Oncolliga, relacionades 
amb el càncer.

· A hores d’ara teniu més de 5.000 
seguidors a la vostra pàgina de fa-
cebook. Us ho esperàveu?
No, perquè de fet encara no ens hem 
presentat oficialment. Es nota que 
hi ha interès per Castellar. A la pàgi·
na de Facebook  pengem fotografies 
d’alguns racons de la vila, d’algunes 
excursions que hem fet. Cal apuntar  
que només fa tres mesos que estem 
donats d’alta a l’Ajuntament. Som una 

entitat molt jove i encara no ens hem 
estrenat, tot i que ja hem col·laborat 
amb diverses entitats. La nostra in·
tenció és fer un acte de presentació 
després de la Festa Major, al setembre. 

· Un altre dels pals de paller de 
l’entitat és reivindicar el patri-
moni natural i cultural de la vila.
Sí, la nostra intenció és fer un cop al 
mes excursions i rutes guiades per 
l’entorn de Castellar. Hi ha molts cas·
tellarencs que no coneixen els racons 
amagats de la vila. 

· què té Castellar que no tinguin 
altres pobles?
Fa 13 anys que visc a Castellar. Vam 
venir buscant un lloc tranquil. Aquí 
em sento com a casa, no em va cos·
tar gens integrar·me. Sempre he fet 
moltes activitats al poble.  Quan vas 
pel carrer sempre et trobes amb algú 
conegut i el saludes. Aquesta és una 
de les coses que més m’agraden. 

 rocío Gómez


