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Setmanari d’informació local

Un ciclista mira les restes fumejants de l’empresa Dispopack, al Pla de la Bruguera, que va cremar virulentament divendres passat. || Q. PASCUAL

Reduïda 
a cendres
La nau de Dispopack va patir un 
incendi, divendres passat, que obligarà 
a ensorrar el que n’ha quedat
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El Gran Wyoming, 
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El CorreTapa 
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tema de la setmana Festa Major ‘17

més de 100 activitats en 6 dies 

El regidor de Cultura, Aleix Canalís, amb el guanyador del concurs del cartell de Festa Major, Xavi Miralles. ||  Q. PASCUAL

+ FESTA MAJOR

Repassem les principals activitats 
culturals i lúdiques que marcaran 
la programació de la Festa Major de 
Castellar del Vallès, que tindrà lloc 
entre el 7 i el  12 de setembre 

Dijous 7

- 2a Gimcana del Revés
- Medalla de la Vila a l’entitat 
colònies i esplai Xiribec amb motiu 
del seu 50è aniversari, a la plaça d’el 
mirador 20h
 

Divendres 8

- Invitació a la Festa Major 
amb el Gran Wyoming a la 
plaça d’el mirador a les 21.15h                                                                       
-TriSonawing amb l’actuació de 
castellar swing orquestra, marc 
martin trio i Bumpy Roof Band a la 
plaça d’el mirador a les 21.45h 
- 12a edició del  Correlokals                        
- Del 8 a 11 de setembre, Vilabarrakes 
al costat de l’skate Park

Dissabte 9

- Actuació dels Capgirats, la colla 
castellera de castellar 
- cercavila de la Banda de Majorets, 
Trompetes i Tambors 
- espectacle infantil Rats! de la cia. 
campi qui Pugui a la plaça del mercat 
i la plaça d’el mirador                                      
- Correfoc Infernal                                                               
- concert de Mucca Failate a la plaça 
calissó a les 19h                                    
- concert del Gran Wyoming i 
Los Insolventes a la plaça 
d’el mirador a les 23h  

Diumenge 10

- Ballada popular de Gitanes   
- cercavila bastonera i de gegants                                                            
- Street Market                                                       
- 14a edició de la Carrera de Trastos
- concert de La Principal de la Bisbal 
a la pla. de la Fàbrica nova a les 18h, i 
a l’espai tolrà a les 19h i a les 21h 
- concert de Ramon Mirabet a la 
plaça d’el mirador a les 22h

Dilluns 11  

- acte institucional de la la Diada de 
Catalunya a la pl. catalunya a les 11h                                                                 
- espectacle d’animació musical 
Donem-li una volta al món, de Xiula, 
a la plaça major a les 18.30h                                                            
- concert de Diapasònics a 
la plaça calissó a les 21.30h                                                                    
- concert de Doctor Prats en el marc 
de Vilabarrakes, a l’skate Park               

Dimarts 12 

-Jornada de la Infància a l’espai 
tolrà i a la plaça de la Fàbrica nova                                                                  
-espectacle infantil 
Transhumància de la cia. Xip 
Xap a la Jornada de la infància                                                               
-Castell de Focs Artificials 

El grup Doctor Prats actuarà dilluns dins la programació de Vilabarrekes. || CedidA

La Festa Major de Castellar del Vallès, 
que tindrà lloc del 7 al 12 de setembre,  
escalfa motors. Dimarts passat, es va 
presentar la imatge de la Festa Major 
i es van anunciar els principals caps 
de cartell que protagonitzaran els sis 
dies de la festa més esperats a la vila, 
la millor cloenda per a l’estiu.

Així, la proposta de Xavi Mira-
lles ha estat seleccionada com a gua-
nyadora del concurs del cartell de 
Festa Major d’enguany. La propos-
ta d’aquest jove dissenyador caste-
llarenc de 28 anys, format  a l’Escola 
Illa de Sabadell, recull algun dels trets 
identitaris de Castellar. “He inten-
tat que tothom reconegués  perso-
natges, llocs, o actes especials que 
es fan a la Festa Major. Al cartell 
apareix  el capgròs Bartomeu, els 
gegants, les barraques, una imatge 
d’un cotxe que representa la carre-
ra de trastos, notes musicals o focs 
artificials”, explica Miralles. “Són 
dibuixos que em surten de manera 
natural, que són característics del 
meu estil i els he adaptat a la Festa 
Major”, afegeix el dissenyador. En-
guany, l’Ajuntament ha recuperat la 
celebració del concurs del cartell de 
la Festa Major, al qual s’han presen-
tat un total de nou propostes. El premi 
d’aquesta nova edició del concurs con-
sistia en 600 euros. “Després d’uns 
anys, hem decidit recuperar aquest 
concurs amb la idea de fer-lo una ac-
tivitat participativa”, explica Aleix 
Canalís, regidor de Cultura i Esports.

wyoming, mirabet i prats

Enguany Castellar del Vallès tindrà 
un pregoner molt mediàtic: el Gran 
Wyoming. L’actor i presentador serà 
l’encarregar de dur a terme la invita-
ció a la festa el proper divendres 8 de 
setembre a les 21.15h a la plaça d’El 
Mirador. L’endemà, també a la plaça 
d’El Mirador, que esdevindrà un dels 
punts calents de la festa, Wyoming 
pujarà dalt de l’escenari per oferir un 
concert de rock amb la seva banda Los 
Insolventes. Serà a les 23h quan so-
naran clàssics del rock des dels anys 
50 fins  a l’actualitat. 

A més, Canalís detalla que 
Ramon Mirabet i Doctor Prats com-
pleten la tríada de caps de cartell de 
la Festa Major. Mirabet farà parada a 
Castellar diumenge 9 de setembre, a 
la plaça d’El Mirador a les 22h, amb  la 
gira de presentació del seu darrer disc 
Home is where the heart is. “Dilluns, 
actuarà Doctor Prats a Vilabarra-
kes. Enguany, també aprofitarem 
aquest escenari al polígon del Pla 

el gran Wyoming, 
Ramon mirabet 
i Doctor Prats, 
encapçalen el cartell 
de la Festa major

  Rocío Gómez 

de la Bruguera per fer un concert 
important”, afegeix el regidor. Al con-
cert, que organitzen conjuntament 
Vilabarrakes i l’Ajuntament, Doctor 
Prats portarà a la vila la seva proposta 
d’electroswing de festa i fusió tribal, 
amb el seu segon disc, Aham Sigah.

vilabarrakes 
On no pararà la gresca serà a Vilabar-
rakes, a tocar de l’Skate Park, que des 
del dia 8 i fins el dia 11,  oferirà cada nit 
una proposta adreçada especialment 
als joves. A banda del concert de Doc-
tor Prats (dilluns 11), entre d’altres ac-
tivitats, també es podrà participar a 
la Gimcana del Revès (dijous 7) o al 
Correlokals (divendres 8). 

canvi d’ubicació

Tant el pregó - que es farà a la plaça 
d’El Mirador - , com l’acte institucio-
nal de la Diada de Catalunya, canvia-
ran d’ubicació. Així, enlloc del carrer 
de les Roques, davant de Cal Targa, 
que era la casa d’estiueig de Lluís 
Companys,  el proper 11 de setembre 
l’acte institucional es durà a terme a 
la plaça Catalunya.

més d’un centenar d’activitats

El programa d’enguany inclou un total 
de 112 activitats, organitzades en un 
75,9% per entitats, que són qui s’en-
duen el pes de la programació de la 
festa. Per la seva banda, l’Ajuntament 
assumeix l’organització del 21,4% de 
les propostes, mentre que el 2,7% res-
tant van a càrrec d’establiments pri-
vats. “El teixit associatiu de Cas-
tellar,  ja sigui cultural o esportiu, 
aprofita els dies de Festa Major per 
dur a terme activitats pròpies, que 
donen més color a la festa, i tenen 
més presència ciutadana”, apunta 
Canalís. La dotació pressupostària 

per la Festa Major de 2017 s’enfila-
rà fins prop de 140.000 euros, “una 
xifra similar a la de l’any passat”, 
afegeix el regidor.

esportiva i popular

En nombre d’activitats, les més abun-
dants seran un any més les relati-
ves a l’esport, que sumen un total de 
33 ofertes organitzades majoritària-
ment per les entitats esportives, amb 
el suport de la Regidoria d’Esports: 
tornejos oberts, exhibicions i altres 
propostes de més d’una vintena de 
modalitats esportives diferents. No hi 
faltaran les tradicionals activitats de 
participació popular, com són la 35a 
Cursa Popular, la 9a Bicicletada o el 
19è Tast d’Excursionisme. Enguany, 
tampoc faltarà a la cita la Carrera de 
Trastos (diumenge 10).

Les propostes de cultura popu-
lar i tradicional també tindran el seu 
espai, amb un total de 10 activitats com 
la cercavila de la Banda de Majorets, 

Trompetes i Tambors i l’actuació dels 
castellers de Castellar (dissabte 9), les 
cercaviles bastonera i dels gegants de 
Castellar i la ballada popular de Gita-
nes (diumenge 10) o el Correfoc infer-
nal (dissabte 9), entre d’altres.

una festa per a tots els gustos

El programa de Festa Major arriba 
farcit de propostes per a tota la famí-
lia. A més dels caps de cartell, torna-
rà a la vila la música de la Principal 
de la Bisbal (diumenge 10), o la nit del 
TriSonaswing (divendres 8). També 
sonarà la música dels castellarencs 
Mucca Failate (dissabte 9) o dels Di-
apasònics (dilluns 11). Els més me-
nuts no han de patir perquè ells també 
tindran el seu espai. Concretament, 
torna una any més la Jornada de la 
Infància (dimarts 12) a l’Espai Tolrà 
amb novetats tan atractives com el 
tobogan d’aigua de 75 metres de llar-
gada al carrer Galícia, o l’espectacle  
Transhumància, de la Cia. Xip Xap.    
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hABITATGE | sancions

SEGURETAT | esPai PúBLic

Catorze nous 
expedients a 
bancs amb pisos 
desocupats

també s’instal·laran 
càmeres de seguretat a 
la plaça d’el mirador,  el 
Palau tolrà i cal Botafoc

tenen pisos buits des de fa més de dos 
anys, principalment entitats finance-
res, que incompleixen la funció soci-
al que marca la llei 18/2007 del dret 
a l’habitatge. D’aquests pisos, qua-
tre ja han rebut una sanció de 2.500 
euros, d’acord amb la instrucció de 
servei aprovada per l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès per a l’aplicació 
de multes coercitives per utilització 
anòmala d’habitatges. 

Els altres 10 expedients es tro-
ben en fase d’actuacions prèvies. 

Quatre d’aquests habitatges són 
propietat d’Unim Sociedad Gestión 
Activos Inmobiliarios, 3 ho són de 
BBVA, 3 més de Buildingcenter SAU, 
2 de la Societat de Gestió d’Actius Pro-
cedents de la Reestructuració Bancà-
ria (SAREB), un de Banco Mare Nos-
trum SA i un altre de Bankia.

Cal destacar que l’Ajuntament 
ja va imposar el novembre passat 
una multa coercitiva al Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA) per tenir 
deu habitatges buits  sense justifica-

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
ha rebut l’autorització de la Generali-
tat per instal·lar càmeres de videovi-
gilància a l’espai públic més proper als 
edificis d’El Mirador, el Casal de Gent 
Gran de la plaça Major, el Palau Tolrà i 
Cal Botafoc. La Comissió de Control de 
Dispositius de Videovigilància de Cata-
lunya ha resolt favorablement la petició 
del consistori realitzada amb l’objectiu 
de prevenir robatoris, furts i bretolades 
a l’entorn d’aquestes zones.

En total es col·locaran 11 càmeres 
que permetran enregistrar l’espai ex-
terior d’El Mirador i del Casal d’Avis de 
la  plaça Major, sis càmeres que faran la 
mateixa funció a l’entorn de l’edifici del 
Palau Tolrà i una càmera que s’ubicarà 

Videovigilància 
a la plaça major

Les parets entre el Casal d’Avis i el PIPAD de la plaça Major han aparegut moltes vegades amb pintades . || ArxiU

a l’edifici de Cal Botafoc, seu de la Policia 
Local. Tots els aparells possibilitaran la 
gravació en alta definició d’imatges que 
estaran a l’abast del personal designat 
per la Regidoria de Seguretat Ciutada-
na, Convivència i Civisme.

Segons ha subratllat en uncomu-
nicat de l’Ajuntament el regidor de Se-
guretat, Convivència Ciutadana i Civis-
me, Aleix Canalís, “la iniciativa s’ha 
dut a terme després que en els dar-
rers mesos l’Ajuntament hagi cons-
tatat que aquests són punts sensibles 
i vulnerables a protegir”. Canalís afe-
geix que “l’any 2016 la despesa en la 
reparació d’actes de vandalisme a la 
via pública va sumar més de 30.000 
euros, que van obligar a dur a terme 
més d’una vuitantena d’actuacions 
per arranjar desperfectes produïts 
per conductes incíviques”. El regidor 
destaca també que “els entorns esco-
llits per a l’enregistrament, com la 
plaça d’El Mirador o els jardins del 
Palau Tolrà també han estat escenari 
de furts i robatoris puntuals”.

Les càmeres, que es posaran en 
marxa durant la segona quinzena de 
juliol, funcionaran 24 hores al dia tots 
els dies de l’any i no enregistraran el so.

D’altra banda, l’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès iniciarà en breu el trà-

 Redacció

mit per tal que la Generalitat au-
toritzi la instal·lació de càmeres 
de videovigilància a les entrades 
de les urbanitzacions, amb l’ob-
jectiu de prevenir conductes de-
lictives en aquests sectors de la 
població. 

 Al ple de maig, l’equip de 
govern es va comprometre a exe-
cutar la petició de la nova asso-
ciació de veïns del Balcó de Sant 
Llorenç d’instal·lar càmeres de 
videovigilància a aquesta urba-

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
ha obert aquest any un total de 14 
nous expedients a grans tenidors que 

ció a la vila i una altra al Banc Mare 
Nostrum per tenir-ne un. Aquesta 
decisió, quantificada en 3.000 euros 
per cada habitatge buit, es va pren-
dre després d’haver imposat anteri-
orment una primera multa de 1.000 
euros per cadascun d’aquests matei-
xos habitatges. 

25 expedients des de 2016
Sumant els de l’any 2016, el consis-
tori compta en l’actualitat amb un 
total de 25 expedients oberts des 

que va posar en marxa aquesta ini-
ciativa. Castellar del Vallès té regis-
trat un cens de 119 habitatges buits 
que són propietat d’entitats finan-
ceres, segons dades de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. Aquest és 
un registre sobre el qual estan tre-
ballant els serveis jurídics munici-
pals per tal d’aconseguir que els ha-
bitatges desocupats durant més de 
dos anys que són propietat d’aques-
tes entitats es puguin posar al mer-
cat de lloguer.  ||  redACCió

És la despesa en la 
reparació d’actes de 
vandalisme a la via 
pública l’any 2016

EUROS

30.000
nització i també a la urbanització 
de  l’Airesol D -juntament amb al-
tres mesures de presència policial 
i d’identificació dels vehicles dels 
veïns- per intentar recuperar la 
sensació de seguretat ciutadana 
malmesa en els darrers mesos per 
“la usurpació d’habitatges, fraus 
de subministrament, tràfic i cul-
tiu de drogues i altres delictes”, 
segons van descriure els mateixos 
veïns de les urbanitzacions en la 
seva intervenció al ple de maig. 
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incendi al Pla de la Bruguera

Dies després de l’incendi els Bombers encara remullaven la nau. ||  Q. PASCUAL

Una setmana després del gran foc 
de l’empresa Dispopack Vallès, el Pla 
bàsic d’emergència en fase d’alerta 
amb motiu de l’incendi continua acti-
vat. Tot i que l’incendi va estar contro-
lat pels Bombers el mateix divendres al 
vespre, durant aquesta setmana la nau 
encara fumejava i no s’ha pogut donar 
per extingit a causa de problemes d’ac-
cessibilitat i de seguretat.

Malgrat que el material apilat en 
el magatzem, molt combustible per ser 
sobretot plàstic, ha continuat cremant, 
els Bombers no han pogut treballar des 
de l’interior per l’estat d’inestabilitat 
estructural de l’edifici. 

Els diferents agents implicats 
(bombers, policia, protecció civil, ajun-
tament, propietat i empresa) han man-
tingut reunions durant tota la setmana. 
La primera actuació d’urgència que es 
va acordar dilluns va ser tancar diverses 
parts del perímetre de la nau que com-
portaven risc de despreniment, perquè 
cap persona resultés ferida en cas d’en-
sorrament.  Dimecres es tornaven a re-
unir els agents amb diverses empreses 
per determinar com es podrà fer, una 
vegada s’extingeixi completament el 
foc, les tasques de desmuntatge i d’en-
derroc d’aquells elements de la façana 
i l’estructura que es troben en risc de 
caiguda a causa del mal estat.

causes desconegudes

Encara no se saben els motius que van 
provocar l’incendi, divendres 7 de juliol, 
de l’empresa, dedicada íntegrament a la 
comercialització de productes d’enva-

La nau, les restes de la qual hauran de ser enderrocades, va cremar divendres passat

  C. D. / R. G. 

FOC InDUSTRIAL | DisPoPack VaLLès

Vista aèria de la nau enregistrada per un dron dimarts al matí. || t. gonzáLez

Fins a 42 efectius dels Bombers van treballar sobre el terreny. De fet, la tasca dels Bombers ha estat continua durant tota la setmana|| CedidA

Al voltant de les 10 hores de dimarts 
passat, diverses sirenes de cos-
sos d’emergències es podien escol-
tar arreu de Castellar. S’havia rebut 
l’avís d’un accident al camí del Puig 
de la Creu, prop de la zona de l’ermi-
ta, a causa del qual un home havia 
resultat mort. La víctima, Francesc 
G.B, és un veí de Castellar de 87 
anys. Segons fonts oficials, l’home 
estava intentant empènyer el seu 
propi cotxe que no funcionava, amb 
l’ajuda d’una altra persona, quan el 
vehicle va cedir i el va acabar atrope-
llant. La Policia Local i dotacions de 
Bombers de Sabadell i Castellar es 
van desplaçar fins al lloc i van haver 
de fer treballs per extraure la vícti-
ma mortal, que va quedar atrapada 
sota el vehicle.  || C. doMene

Ha mort amb 82 anys Josep Maria 
Serra Mercader, regidor de l’Ajun-
tament de Castellar del Vallès entre 
1991 i 2003 per Convergència i Unió 
(CiU). Nascut el 1934, Serra Mer-
cader va exercir com a metge i a 
l’Ajuntament va ser responsable de 
la cartera de Sanitat i Benestar So-
cial entre 1991 i 1995 i d’Urbanisme 
entre 1995 i 2003.    || redACCió

Dissabte passat, un home va morir 
sobtadament a les instal·lacions de la 
Penya Arlequinada.  Segons ha pogut 
saber L’ACTUAL, la víctima va patir una 
parada cardiorespiratòria i tot i que 
es va intentar la seva reanimació amb 
el desfibril·lador que hi ha a l’equipa-
ment no va ser possible salvar-li la vida. 
També es va activar l’helicòpter me-
dicalitzat que tampoc va poder fer res 
per l’home.    || redACCió

ACCIDEnT | DeFunciÓ

OBITUARI | 1934-2017

SUCCESSOS | can Font

Accident mortal 
amb un vehicle al 
Puig de la Creu

Ha mort Josep 
Maria Serra 
Mercader

Mort sobtada a la 
Penya Arlequinada

BREUS

sat alimentari. Els Bombers rebien l’avís 
cap a les 14.19 hores i es deplaçaven al 
carrer Conca de Barberà, 18. A causa 
del material que hi havia dins, el foc es 
va propagar molt ràpidament i ens pocs 
minuts grans flames consumien la nau. 
Això i l’àmplia columna de fum van fer 
que es tallés la carretera B-124 durant 
tres hores, es van desallotjar les naus 
més properes i es va recomanar confi-
nament preventiu als veïns. 

Joan Fluxà Huguet, gerent de 
Dispopack, va explicar als mitjans, 
el mateix dia de l’incendi, que com és 
habitual va ser l’últim a sortir de l’em-
presa i que un cop va marxar va rebre 
una trucada que el va informar “que 
l’alarma havia detectat alguna cosa. 
Quan hem arribat hem vist que s’es-
tava cremant la nostra nau”, va afe-
gir. L’endemà dissabte, Maria Esteve, 
administradora de l’empresa, va ex-
plicar a L’ACTUAL que divendres, 
com sempre, van plegar a les 14 hores 
i quan van marxar tot estava en ordre. 
“Vam sortir i abans d’arribar a Sa-
badell,  ja ens van avisar del foc, vam 
donar la volta i quan vam arribar a 
l’empresa, ja no es podria fer res. 
No tenim ni idea, què ha pogut pro-
vocar l’incendi”. Dispopack compta 
amb 14 treballadors ,“alguns portem 
25 anys treballant aquí. Estem tots 
impressionats”, va detallar Esteve, 
molt afectada, com la resta de com-
panys, pel succés.

En les tasques d’extinció van par-
ticipar 14 vehicles d’aigua, 3 vehicles 
d’alçada i diversos comandaments. 
També es van desplaçar 7 patrulles de 
Mossos d’Esquadra, efectius de la Poli-
cia Local i una ambulància del SEM .  

Josep Maria Serra Mercader en una 

imatge dels anys 90. || ArxiU
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L’alcalde de Castellar, Ignasi Gimé-
nez, i els regidors de Govern Obert i 
Finances, Dani Pérez i Joan Creus, 
es van reunir dilluns passat amb els 
promotors dels projectes guanyadors 
dels pressupostos participatius 2017 
amb l’objectiu d’informar-los sobre 
l’estat d’execució de cada proposta.
Així, a la trobada es va fer un repàs 
de cadascun dels cinc projectes que 
1.958 castellarencs i castellarenques 
van prioritzar en les seves votacions, 
el resultat de les quals es va donar a 
conèixer el 24 d’abril passat. 

trobada per parlar sobre els 
pressupostos participatius

L’alcalde i regidors amb els diferents promotors dels projectes guanyadors. || Aj.CASteLLAr

es va informar els promotors sobre l’estat d’execució dels projectes

projectes de 10.000 a 50.000 euros

En aquesta apartat, ja s’ha adjudi-
cat el contracte per a la millora de 
l’Skate Park, unes obres de remo-
delació que s’iniciaran aquesta ma-
teixa setmana. 

En canvi, encara no es podrà 
disposar de l’escenari cobert per a 
entitats, ja que per adjudicar-ne el 
subministrament es requereix la 
convocatòria de concurs públic i els 
terminis necessaris tant per a l’adju-
dicació com per al muntatge fan que 
sigui inviable poder-lo tenir fins des-

PARTICIPACIó | eDiciÓ 2017

prés de l’estiu. En qualsevol cas, es va 
informar que, per a la Festa Major, 
es contractarà un escenari cobert 
per als concerts, que serà provisio-
nal i de lloguer. 

D’altra banda, el projecte de 
millora de la mobilitat en bicicleta 
quedarà definit definitivament al 
setembre, després d’una reunió pre-
vista amb el Consell d’Infants, per-
què les obres es puguin realitzar a la 
tardor. Tot i això, l’Ajuntament ja ha 
començat a treballar en aquest pro-
pòsit amb l’assessorament d’usuaris 
de la bicicleta i experts en mobilitat.

projectes de fins a 10.000 euros

Pel que fa als projectes d’inversió de 
fins 10.000 euros, es va informar que 
properament es convocarà una re-
unió específica sobre el Park Street 
Workout per tal d’acabar de definir 
quina actuació s’hi durà a terme amb 
el pressupost disponible. 

En el cas del parc infantil per a 
nadons al centre, els treballs ja s’han 
adjudicat, i s’està a l’espera de rebre 
els diferents jocs per iniciar-ne la 
instal·lació a l’espai infantil del pas-
seig de la plaça Major. 

Finalment, s’està negociant 
amb l’empresa subministradora de 
les peces del rocòdrom per a infants 
la possibilitat d’instal·lar dos ele-
ments, un a la plaça d’Europa i un 
altre a l’espai infantil del passeig de 
la plaça Major.  || redACCió

El projecte Naturàlia.cat, que ha posat en marxa la Diputació de Barcelona, 
es va presentar dijous passat a Castellar del Vallès. La Sala d’Actes d’El Mi-
rador va acollir la posada de llarg d’aquesta iniciativa que s’emmarca en la 
campanya Viu El Parc, de la qual Castellar del Vallès en forma part per l’in-
tegració del parc natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac a la mateixa.

Així, Naturàlia.cat té per objectiu promoure serveis i activitats d’en-
titats i empreses dels municipis que formen part de la Xarxa de Parc Natu-
rals i que tenen alguna vinculació al territori i a l’espai natural.  En aquest 
sentit,  a l’acte de presentació, al qual va assistir el regidor de Sostenibili-
tat i Medi Ambient, Aleix Canalís, es van donar a conèixer 14 iniciatives de 
caire gastronòmic, lúdic, cultural, social, educatiu, mediambiental o sos-
tenible, vinculades als parcs naturals i que reivindiquen i posen en valor 
la riquesa patrimonial del territori des de diversos àmbits. 

De les propostes presentades, bona part eren castellarenques. Aquest 
és el cas de Nualart Artesania, Extrem Trabajos Verticales y Bioconstruc-
ción, Naturalea Bioenginyeria i Paisatge, Can Juliana, el viver Tres Tu-
rons, l’escultor Josep Llinares, l’artista Joan Mundet o l’Escola de Natura 
La Muntada. També van assistir a la trobada diverses empreses i entitats 
vinculades a la Xarxa de Parcs Naturals com l’Agrupació Astronòmica de 
Terrassa, els promotors de la Cervesa del Montseny, el Museu de la Page-
sia, l’empresa El Generador o l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial. 

Finalment, l’acte es va cloure amb un tast de la Cervesa del Montseny 
i els vins ecològics 5 quarteres, elaborats per l’Escola de Natura Masia La 
Muntada, a la terrassa d’El Mirador.   || roCío góMez 

Posada de llarg de 
Naturàlia.cat  a Castellar 

El regidor A.Canalís - centre - amb els promotors de naturàlia.cat, dijous passat  || r.g.

MEDI AMBIEnT| PaRc natuRaL
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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
· Administratiu/va laboral
· Ajudant/a de cuina - cuiner/a
· Ajudant/a de xarcuteria
· Ajudant/a mecànic/a motors industrials
· Ajudant/a d’extrusió de plàstics
· Auxiliar de geriatria - gerocultor/a
· Cambrer/a
· Dependent/a de gelateria
· Electromecànic/a o mecànic/a soldador/a
· Impressor/a etiquetes
· Mecànic/a muntador/a
· Mestre/a d’educació infantil
· Netejador/a – netejadors/es de vidres
· Operari/ària
· Peixater/a
· Perruquer/a
· Responsable manteniment electromecànic
· Tècnic/a electrònic/a
· Torner/a – mecànic/a ajustador
· Veterinari/ària

Setmana del 6 al 12 de juliol
Es necessita:

política

Obrim el meló del referèndum. Aquest 
serà el lema de l’acte de suport a l’1-O 
que han organitzat les seccions lo-
cals dels partits ERC, PDeCAT, De-
cidim i Castellar en comú, i l’ANC, i 
que tindrà lloc el proper 20 de juliol 
a partir de les 19.30h a la plaça d’El 
Mirador. Així ho van posar de ma-
nifest els partits i entitats organit-
zadores dimarts passat en una roda 
de premsa a la plaça d’El Mirador. 

L’objectiu de la trobada és, se-
gons la coordinadora local de l’ANC, 
Trini Pérez, “incentivar la partici-
pació al referèndum”, tant els vo-
tants dels sí com els dels no. “Ens 
hem posat d’acord els partits po-
lítics, tant els que ho tenen clar 

acte de suport a l’1-o
eRc, Decidim, PDecat, castellar en comú i l’anc organitzen la jornada 
reivindicativa “obrim el meló del referèndum” el proper 20 de juliol

REFERènDUM | acte

Presentació de l’acte de suport al Referèndum del 1-O dimarts passat, a la plaça d’El Mirador. || r.góMez

  Rocío Gómez com els que no ho tenen tan clar, 
per reforçar el referèndum. Estem 
remant a favor, treballant per allò 
que és més important: l’exercici 
de la democràcia”, apunta Pérez. 
“L’ANC es mobilitzarà moltíssim 
fins l’arribada de l’1-O. No para-
rem de fer acte perquè es mobilit-
zi tothom”, afegeix la coordinadora 
de l’Assemblea a Castellar. 

En aquest sentit, Pérez asse-
gura que el ‘sí’ representaria “noves 
oportunitats per al país,  noves 
oportunitats que fa temps que 
estem esperant, canvis en àmbits 
com l’econòmic o el social. Com a 
ANC apostem pel sí, però a l’acte, 
què és obert a tothom, el que de-
fensem és la democràcia”.

Així, durant l’acte, l’actriu Do-
lors Ruiz  llegirà un manifest a favor 

del referèndum escrit pel poeta i tra-
ductor castellarenc Miquel Desclot

D’altra banda, després de la 
lectura del manifest pujaran dalt de 
l’escenari de Castellar algunes enti-
tats de la vila com l’associació de co-
untry o la colla de gegants de l’ETC 
per dur a terme una exhibició. A més, 
alguns deejays de la vila clouran la 
trobada amb una sessió de música. 

Cal destacar que des de l’orga-
nització apunten que estan pendents 
de confirmar la participació de di-
verses entitats de la vila que es po-
drien sumar al cartell de la jornada 
a darrera hora. 

Finalment, com suggereix el 
mateix títol de l’acte a favor del 1-O, 
s’oferirà als participants talls de 
síndria i de meló, i també begudes 
fresques.   

La setmana passada, es va reunir el Consell Municipal de Comunicació 
i Decidim Castellar va proposar donar més protagonisme a Ràdio Cas-
tellar de cara a la nova temporada de ràdio per a donar una major co-
bertura d’actes importants, diades locals (aplec, festa major), cavalca-
da de reis, carnaval o Sant Jordi. Decidim Castellar afirma en una nota 
de premsa que a dia d’avui només es fa cobertura amb periodista as-
sistint-hi i fent la posterior crònica de paper o digital amb foto. Aquesta 
proposta de Decidim Castellar té l’objectiu de donar més protagonisme 
a la ràdio ja que, segons afirmen, amb el pas dels anys se l’ha arraconat 
en benefici de l’Actual i el portal web i fer-la d’aquesta manera més visi-
ble a la ciutadania. Decidim Castellar assenyala que la ràdio és un ser-
vei públic i una eina de difusió de qualsevol fet que passa al municipi. 
Segons la formació, amb aquesta proposta es donaria també més veu a 
les entitats que organitzen les activitats. Decidim Castellar afirma que 
fent aquest tipus de produccions es dona l’oportunitat que la gent que 
no hi pot assistir-hi (com gent gran) pugui fer un seguiment tant infor-
matiu com del transcurs de l’activitat que s’està duent a terme aquell 
dia. Segons Decidim, el director dels mitjans municipals, Julià Guerre-
ro, va respondre que no contemplaven cobrir els actes d’aquesta forma 
tot i que sí que havien pensat fer la retransmissió de la cavalcada de 
reis. En aquest sentit des de la comissió de comunicació es va destacar 
que molts d’aquests programes especials de carrer són en col·laboració 
de la Xarxa de Comunicació Local. Tanmateix, Decidim Castellar dema-
na valorar els recursos tècnics i humans de l’emissora local per a que 
a banda de compartir aquest contingut amb la resta de ràdios locals 
“també puguem generar el nostre contingut propi i només per Ràdio 
Castellar, sense dependre de l’ens de ‘la Xarxa’”.   || redACCió

DECIDIM CASTELLAR | comunicaciÓ

COMUnS | ReFeRènDum

Demanen més protagonisme de la ràdio al 
carrer en dates especials d’interès local

Humberto Carrero, de Castellar en Comú, va votar a favor del text pre-
sentat per l’executiva de Catalunya en Comú que dona suport a l’1-O, 
però no com a un referèndum vinculant en la trobada de la coordinado-
ra nacional a Terrassa dissabte passat. Carrero, membre de la coordi-
nadora nacional dels comuns, ha ratificat la posició oficial de la forma-
ció, que encapçalen Xavier Domènech i Ada Colau i que compta com a 
portaveu nacional amb la castellarenca Elisenda Alamany -fins el mes 
passat regidora de Decidim Castellar-. Els comuns opinen que “l’1-O és 
una mobilització legítima” i que hi donen “suport com un acte d’afirma-
ció pel dret a decidir”. A través d’un comunicat de premsa, des de Cas-
tellar en Comú -que agrupa gent de Podem, d’ICV i ciutadania sense cap 
afiliació-, es congratulen per la decisió presa a nivell nacional: “Sem-
pre hem defensat que l’1-O ha de ser un acte de participació i mobilitza-
ció ciutadana exclusivament, però no com a referèndum vinculant i amb 
garanties”, reiteren.   || redACCió

Castellar en Comú dona suport a l’1-0 
“però no com a referèndum vinculant”

BREUS
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actualitat

La regidora de Som de Castellar – 
PSC, Glòria Massagué, deixarà el 
seu càrrec al consistori a la prope-
ra sessió plenària que tindrà lloc 
dimarts 18 de juliol a Ca L’Alberola. 
Massagué, de 49 anys, ha format 
part de la corporació local des de 
juny de 2007. La regidora assegura 
que es “desvincularà de la políti-
ca activa” però reconeix que des-
vincular-se del món de la política en 
general “és més difícil”. 

Concretament, Massagué ha 
estat durant tres legislatures coman-
dant diverses regidories de l’Ajunta-
ment de Castellar. Així, a la primera 
legislatura, de 2007 a 2011, va ser re-
gidora de Cooperació, Nova Ciutada-
nia, Gent Gran i Joventut. De 2011 a 
2015 va ser 2a tinent d’alcalde i, a les 
regidories anteriors, es van sumar la 
regidoria de Serveis Socials i Salut. En 
aquesta darrera legislatura, Massagué 
ha estat al capdavant de la regidoria 
de Serveis Socials, Habitatge i Salut. 
“No puc negar-ho, és una feina que 
m’encanta. No hauria pogut fer una 
altra cosa que no estigués relacio-
nada amb el treball directe amb les 
persones”, explica Massagué.  

La regidora glòria massagué plega 
després de 10 anys al consistori

Glòria Massagué. || ArxiU

Al llarg d’aquesta dècada a 
l’Ajuntament, Massagué destaca 
que entre les fites, “petites, però 
significatives,” que ha aconseguit 
durant els tres mandats, es troba 
la posada en marxa de la regidoria 
de Gent Gran. “Petits programes 
que vam començar ja s’han que-

dat. Per exemple el Vine i Camina 
+60 és tot un clàssic”, apunta l’en-
cara regidora. 

Pel que fa a l’àmbit de la coo-
peració internacional, Massagué re-
corda que mentre que alguns ajunta-
ments durant la crisi han eliminat la 
dotació pressupostària per a aques-
ta regidoria, “Castellar només la 
va rebaixar però no la va treure”. 

Quant a la regidoria de Serveis 
Socials, Salut i Habitatge, la regido-
ra reconeix que han viscut “situa-
cions molt dures” durant els anys 
en què la crisi econòmica va ser més 
cruenta. Amb tot, Massagué posa de 
manifest que està “molt orgullosa”, 
entre d’altres fites, de l’aprovació 
del primer pla contra els desnona-
ments a la vila.

Finalment, en referència  al ba-
lanç final d’aquests 10 anys de ser-
vei públic, la castellarenca assegu-
ra que “la política m’ha ensenyat a 
escoltar les persones i a posar-te 
en el lloc de l’altre; m’ha ajudat a 
no tenir prejudicis i a veure que 
ningú té mai tota la raó sinó que 
tothom té la seva part de raó”.    

|| r.góMez 

AJUnTAMEnT | cartipàs

Sistema de telegestió per 
estalviar en el reg d’aigua

AJUnTAMEnT | consum

L’ajuntament podrà estalviar fins un 40% 
de consum en tots els elements hidràulics

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha posat en marxa recentment un 
nou sistema de telegestió que permet el control, via Internet, de tots els 
elements hidràulics de la xarxa de reg municipal. La implantació supo-
sarà un estalvi del voltant d’un 40% del consum anual d’aigua destinat 
als espais verds del municipi, segons ha fet públic l’Ajuntament. Aques-
ta nova eina s’ha instal·lat sobre un 80% de les zones verdes amb reg 
automàtic del municipi, ja siguin gestionades externament o pel propi 
Ajuntament. Concretament, permetrà fer el seguiment i manteniment 
remot del reg de la plaça de la Fàbrica Nova, de l’Arbreda, de les pistes 
d’atletisme, ronda de Ponent, plaça Esperanto, plaça d’Europa, Skate 
Parc, de la ronda de Tolosa, de la plaça de Carcassona i de la Fita de la 
carretera de Sabadell.

El sistema possibilita la programació del reg pel que fa al tipus, ho-
raris i temps de reg. A més, permet tancar o reprogramar la xarxa de 
manera automàtica i en qüestió de minuts, ja sigui parcialment o total. 
Així, hi ha uns sensors que permeten aturar el reg en cas de situacions 
de pluja, vent excessiu o fuites d’aigua.  Segons el regidor de Manteni-
ment, Pepe Leiva, “la posada en marxa d’aquesta eina de telegestió 
evita el malbaratament d’aigua i permet estalviar energia, temps 
de manteniment i desplaçament de persones i vehicles”.

El sistema ha estat implantat per l’empresa Samcla, que l’ha instal-
lat en prop de 150 municipis. Funciona mitjançant un sistema híbrid de 
comunicacions (GPRS i radiofreqüència) que permet el control a través 
de dispositius mòbils amb connexió a Internet. La seva posada en funci-
onament és una de les millores presentades per Fomento de Construc-
ciones y Contratas SA, empresa que va guanyar l’octubre passat la lici-
tació de la gestió d’espais verds a la vila.   || redACCió

El salt solidari durant la jornada de ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’. || CedidA

PISCInA DESCOBERTA | 
LLeuRe

Dutxes per 
als no socis 
de Sige
L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès ha fet arribar aquesta setmana 
un requeriment a l’empresa SIGE 
2005 SL, concessionària del Com-
plex Esportiu de Puigverd, per tal 
que adeqüi les instal·lacions de la 
piscina descoberta a la normativa 

sanitària vigent de piscines d’ús pú-
blic. La petició, signada pel regidor 
d’Esports, Aleix Canalís, s’ha dut 
a terme “amb l’objectiu que l’em-
presa prengui les mesures neces-
sàries per tal d’habilitar dutxes 
d’aigua calenta en els vestidors 
destinats a usuaris no socis de la 
piscina d’estiu”, apunta l’Ajunta-
ment en un comunicat.

Aquest requeriment s’ha fet 
arran d’una petició en aquest ma-
teix sentit de la formació política 
Castellar en Comú, que va criticar 
que els no socis de Sige no pugues-
sin accedir als vestidors de l’equipa-
ment. Els comuns han   volgut valo-
rar el requeriment amb una nota de 

premsa on es congratulen de l’acció 
de l’Ajuntament. Castellar en Comú 
subratlla que és obligatori “l’exis-
tència de vestidors, i que aquests 
estiguin dotats d’un nombre sufi-
cient de dutxes, lavabos i vàters”. 

D’altra banda, la piscina de Sige 
va acollir diumenge passat una nova 
edició de Mulla’t per l’esclerosi múl-
tiple. Com sempre, es van nedar me-
tres solidaris per la causa, concre-
tament 8.325 metres, encara que 
només hi van participar nou perso-
nes fent piscines. Al punt de les 12 
del migdia esva fer el salt solidari. 
També es van recaptar 61 euros per 
la venda de material de marxandatge 
de la campanya.   ||  redACCió
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publicitat

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:

con-
certs

Nits 
d’estiu

 Podeu consultar tots els concerts i 

altres propostes de les nits d’estiu a  

www.castellarvalles.cat/nitsdestiu

Organització: Ajuntament

JULIOL
DV 21
22.00 h
Pl. d’el Mirador 

Liceu a la 
fresca: Il 
trovatore 

JULIOL
DS 22
22.00 h
Pl. d’el Mirador 

Enfila, SA, 
amb la Cia. 
Estampades

JULIOL
DS 29
21.30 h
Capella de Montserrat

Wishful 
Singing
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gastronomia

Un any més, el CorreTapa Castellar ha 
complert les expectatives, si bé enguany 
hi participaven nou establiments menys 
que l’any passat. Durant els quatre dies 
que ha durat el CorreTapa, s’han servit 
9.500 tapes, “xifra que suposa una di-
ferència de 1.800 respecte l’any pas-
sat”, indiquen des d’Ielou Comunicació, 
l’empresa organitzadora de la iniciativa.  
Aquestes bones dades fan que la valoració 
de l’experiència sigui altament positiva 
ja que “tot i ser nou establiments gas-
tronòmics menys, s’ha servit un volum 
molt semblant al de l’any anterior”.

 Des de l’organització del CorreTapa 
Castellar es vol agrair “el gran esforç de 
cadascun dels establiments de restau-
ració participants, i per descomptat, 
l’enorme bona acollida entre els caste-
llarencs i tastadors”. Tot i que aquest 
any hi ha hagut menys establiments par-
ticipants, des d’Ielou Comunicació es su-

La tapa de mito sushi guanya el 4t corretapa

Unes participants menjant la ‘Gyoza Mito’ del Mito Sushi Restaurant, la més votada aquest any. || Q. PASCUAL

bratlla que “no és tant la quantitat de 
tapes elaborades, sinó la qualitat d’un 
esdeveniment que el públic assistent 
espera amb ganes i devoció”.  També 
es destaca que  a cada edició, els establi-
ments participants “es superen a ells 
mateixos, amb noves elaboracions cu-
linàries que sorprenen i engresquen la 
participació de la ciutadania”.

  Jordi Rius

han servit els 
19 establiments 
participants al 

CorreTapa 2017

TAPES

9.500
Precisament ha estat la proposta 

d’un nou establiment a la vila que s’ha 
afegit enguany a l’edició el que ha acon-
seguoit la tapa més votada. Es tracta 
del ‘Gyoza Mito’ de Mito Sushi  Restau-
rant que ha obtingut  82 vots.  El nou es-
tabliment de l’avinguda Sant Esteve, 83 
va preparar una unitat de Gyoza farcida 
de botifarra de Perol amb ceba carame-

litzada, banyada amb salsa de ceps, llà-
grima de Teriyaki i encenalls de tòfona. 

El saltat de peus de porc amb ver-
duretes i salsa d’ostres del Frutos Ramí-
rez  Restaurant ha estat la segona tapa 
més votada amb 66 vots.  Nigromante 
Restaurant, guanyador en les dues pas-
sades edicions, ocupa la tercera posició 
amb ‘L’enrotllat del nord’, el rotllet de xai 
i Idizabal al Pedro Ximénez amb un toc 
de tòfona, amb 59 vots.

premis per als tastadors

Hi ha hagut tres guanyadors entre els tas-
tadors que van dipositar les seves butlle-
tes a les bústies que hi havia als establi-
ments participants. En total, hi ha hagut 
653 butlletes vàlides. Christian Romero 
Rojo ha estat el primer classificat i ha ob-
tingut com a premi una samarreta oficial 
de la 4a edició del CorreTapa Castellar 
i 5 tapes gratuïtes per la següent edició. 
El segon premi ha recaigut en Carlos 
Lecegui,que obtindrà 5 tapes gratuïtes 
en la següent edició mentre que el ter-
cer ha recaigut en José Méndez Ambrós, 
que també tindrà 5 tapes gratuïtes en la 
següent edició. 

La instagramer Aida Llop ha estat 
la guanyadora del concurs de fotografia 
d’Instagram. La foto que va penjar a la 
xarxa amb l’etiqueta #corretapacaste-
llar17 va obtenir 160 likes. La castellaren-
ca va guanyar una samarreta oficial. 

en quatre dies, s’han 
recollit 653 butlletes 
vàlides de tastadors 
entre 19 establiments
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

NOTA DE CONDOL

JOSEP M. SERRA MERCADER

regidor de l’ajuntament de castellar del Vallès 

entre 1991 i 2003

Va morir el passat 9 de juliol als 82 anys.

El consistori, en nom de tot el municipi, 

expressa el condol i s’uneix al dolor de la seva família.

castellar del Vallès, juliol de 2017

Magnifica noche del festival flamenco 
de cantes Rocieros  y bailes flamenco, 
dedicado a las nits d’estiu, en Caste-
llar del Vallès. 
Les damos las gracias a esa gran mul-
titud de personas, que en esta noche 
mágica del flamenco, cante y baile,  nos 
acompaño el sábado día 8 de julio, agra-
decer a Montse.  Directora del coro ro-
ciero y musical, a Lorena,  monitora de 
baile, las dos pertenecientes a la casa 
de Andalucía de Castellar del Vallès. 
Gracias al ayuntamiento de nuestra po-
blación Castellar del Vallès. A nuestro 
regidor de cultura Sr. Aleix Canalís, al 
semanario L’Actual. Al  Sr. Antonio, jefe 
de la brigada de trabajos  municipales. 
Al restaurante Can Carner.
A todos y a todas las personas asis-
tentes y colaboradoras con nuestra 
entidad cultural, por hacer posible,  
que  la noche del sábado día 8 de julio, 
fuese tan mágica.
Muchas gracias   

Nota de agradecimiento

 Casa de Andalucía de 

Castellar del Vallès

 PDeCAT

 Decidim Castellar

om s’anomena quan un 
equip de govern deci-
deix arbitràriament 
atorgar i denegar sub-
vencions en funció de si 

li cau millor o pitjor l’entitat, o pitjor 
encara, si li molesta o li lloa? 
Doncs això és el que fa l’equip de go-
vern del nostre Ajuntament, decidint 
denegar la subvenció que per prime-
ra vegada sol·licita l’entitat de de-
fensa dels animals ADA. No perquè 
ADA hagi deixat de fer la seva tasca 
de suport incondicional als animals 
de Castellar, sinó perquè segons l’in-
forme, l’activitat i els projectes d’ADA 
no s’adeqüen a les activitats d’utilitat 
pública que fonamenten l’atorgament 
d’aquestes subvencions de conformi-
tat amb les bases reguladores.
Cuidar i mantenir les diferents co-
lònies i el refugi de gats del municipi 
perquè no estiguin abandonats per la 
ciutat, esterilitzant-los perquè no es 
reprodueixin sense control, curant-los 
perquè no escampin llurs malalties 
als altres animals i/o persones de la 
nostra vila, atendre les diferents ur-
gències veterinàries que es presen-
ten... resulta que no és un tema d’uti-
litat pública, com tampoc no ho és a 
criteri d’aquest equip de govern re-
collir i rescatar animals tancats en 
naus, atendre els avisos de veïns o de 
la mateixa policia local...  
Cal explicitar que qui té totes les com-
petències en aquest àmbit és l’ajun-
tament de cada municipi, en virtut 
de la llei de protecció dels animals 
2/2008 de 15 d’abril, de la Generali-
tat de Catalunya.
L’objecte de les bases és l’atorgament 
de subvencions a entitats sense afany 
de lucre, amb la finalitat de promou-
re serveis i activitats d’interès públic 
per a la població i siguin un element 
de dinamització i enriquiment de la 
vida comunitària..., cosa que creiem 
que ADA ha demostrat àmpliament 
en els seus anys de funcionament.  
També es podria argumentar la sub-

l 19 de gener de 2017 
vam demanar al direc-
tor de l’Actual que publi-
qués de nou aquest ar-
ticle de forma llegible, 

com que no ho han fet i l’article es va 
publicar de forma illegible el tornem 
a publicar, ja que considerem que la 
forma com es va publicar és una manca 
de respecte pels lectors.
A l’any 2008 es van crear les empre-
ses Digues.com i Disseny&Rauxa, que 
han treballat conjuntament en la ges-
tió de la publicitat del setmanari mu-
nicipal l’Actual. El cap de disseny de 
l’Ajuntament de Castellar i director 
d’art de l’Actual és també el director 
de Disseny&Rauxa. Fins ara, l’empresa 
que gestionava la publicitat de l’Actu-

C

E

Subvencions 
denegades

La gestió de la publicitat
i l’Actual

venció acollint-se al punt 2: Activitat 
d’utilitat pública, dins de les subven-
cions de l’àmbit de serveis socials i 
salut, apartat c) Actuacions per a la 
millora de l’estat de salut i benestar 
de la població, ja que sense la tasca 
diària d’ADA podríem arribar a tenir 
una superpoblació de gats, molts amb 
malalties víriques de fàcil contagi, de-
ambulant per tot arreu...
Tot i que també es podria argumentar 
acollint-se a l’apartat III) Subvencions 
de Medi Ambient, a) Activitats, progra-
mes i projectes que són d’interès ambi-
ental, perquè tenir controlats i cuidats 
els col·lectius animals de la vila, millora 
sensiblement la qualitat ambiental...
És evident que podríem trobar 
molts arguments per a la justificació 
d’aquesta subvenció, però és evident 
que quan les decisions es prenen a cop 
de simpaties personals és difícil argu-
mentar raonadament.
El maltractament animal és un tema 
que, pels que estimen els animals és 
prou dolorós com per denunciar on 
calgui aquesta situació, doncs el res-
pecte als animals també parla de la 
categoria i qualitat de les persones!  

En el traspàs de la Germana 
Montserrat Font Muñoz

 FEDACC Castellar La comunitat educativa de l’escola 
FEDACCastellar -La Immaculada 
vol dedicar unes paraules d’afecte 
i estimació per a la Gna. Montser-
rat Font Muñoz, que ens va deixar 
el passat 29 de juny a la infermeria 
de les Gnes. Dominiques de Vic, 
on residia últimament.

La Gna. Montserrat va néi-
xer a Montesquiu el 24 de juliol 
de 1921,va ingressar a la congre-
gació de les Gnes Dominiques el 
5 de març de 1943 i va estar desti-
nada a Manresa, Vic, Arbeca, Os 
de Balaguer i Prats de Lluçanès. 
El 1963 va veure acomplert el seu 
somni d’anar a missions a Nicara-
gua,  però l’any 1967 es va veure 
obligada a tornar a causa d’una 
malaltia. En aquell moment,  va 
ser destinada a Barcelona i final-
ment a Castellar, on va residir 34 
anys com a Directora, Priora i 
Ecònoma.

En la meva primera joventut, quan  
militava en un partit independentista 
i socialista autogestionari -el Front 
Nacional de Catalunya-, em confessa-
va vehementment esquerranós i feia 
grans elucubracions transformado-
res de la societat. Recordo perfecta-
ment que un bon dia, un savi veterà 
de múltiples batalles, se’m va acos-
tar i em va preguntar si treballava. 
I tant, que treballava! Vaig comen-
çar amb catorze anys en un mons-
tre que ha esdevingut multinacional. 
Així doncs, em va dir l’avi, amb tot 
això que prediques, deus estar afili-
at a algun sindicat o, com a mínim, 
deus lluitar per millorar la condició 
social i laboral dels teus companys... 
L’home em va obrir els ulls i, natu-
ralment, malgrat no ser un operari 
manual, em vaig afiliar a la CNT, un 
sindicat històric a l’empresa, i que 
coincidia plenament amb les meves 
conviccions. La meva tasca sindical, 
durant els quaranta anys que la vaig 
exercir, m’enorgulleix encara avui. 
Vaig contribuir amb tot el que vaig 
poder, a millorar les condicions so-
cials de la gent que m’envoltava, de 
la gent que tenia més aprop.
I ara, sóc pensionista. Recordo que 
uns anys abans de plegar, els hipò-
crites dirigents de l’empresa ens van 
vendre la moto del seu perfil social, 
contribuïnt a crear “aldeas infanti-
les” a l’Àfrica. Volien que tots hi col-
laborèssim, com si es tractés d’una 
gran tasca humanitària. Els pocaver-
gonyes només pretenien desgravar 
impostos maquillant la seva imatge. 
Ja, des del Comitè d’Empresa, vaig et-
zibar-los que si volien ajudar als més 
necessitats no calia anar a l’Àfrica. I 
jo, que soc un ateu convençut, vaig 
dir-los-hi que organitzacions com Cà-
ritas diocessana feien una tasca calla-
da admirable. Ells sí que necessitaven 
ajuda, una ajuda propera i verificable. 
Fa més de vint anys i aquests indivi-
dus continuen amb les seves “aldeas” 
a l’Àfrica. Mentrestant, cada vegada 
tenim més gent necessitada, i unes 
Càritas més desassistides.
M’he apuntat a Càritas com a vo-
luntari, també com a homenatge a 

Càritas Castellar, o 
predicar amb l’exemple

 Ramon Falcó aquell vell lluitador. Per predicar 
amb l’exemple. No donem l’abast i 
tenim uns recursos limitadíssims. 
Però no pararé fins aconseguir l’ajut 
de molts més voluntaris i de molts 
més recursos per tirar endavant 
l’organització a Castellar. Que ningú 
dubti de la transparència de la ges-
tió. De moment ja ens hem desvincu-
lat econòmicament de la Parròquia. 
Càritas Castellar és una entitat autò-
noma que gestiona la donació d’ali-
ments, procedents del Banc d’Ali-
ments i de la Unió Europea. Com que 
no en tenim prou, alguns comerços 
de Castellar ens ajuden. Aviat farem 
pública la llista de les entitats col-
laboradores. Ho fem tot d’acord amb 
els criteris filtrats per Benestar So-
cial de l’Ajuntament. També donem 
roba a les famílies que ho necessiten.
Estem transformant tota la gestió. 
Faig una crida a tots aquells que tin-
guin un mínim de consciència soci-
al. Res els reconfortarà tant com 
treballar al nostre costat, per a tots 
aquells conveïns del nostre poble que 
ho estan passant malament.

al, es comprometia a pagar a l’Ajunta-
ment un import mínim de 39.000€/any.
L’any 2010, Digues.com tenia un deute 
amb l’ajuntament de Castellar de 
66.410€, que l’equip de govern enca-
ra no ha cobrat. El juliol d’aquell any 
Digues.com va deixar la gestió de la 
publicitat, la directora financera i una 
companya del departament de comp-
tes de Digues.com van fundar l’empre-
sa Ielou Comunicació, que a partir de l’1 
de setembre de 2010 es va encarregar 
de la gestió de la publicitat de l’Actual, 
en col·laboració amb Disseny&Rauxa.
El novembre de 2010, l’Ajuntament va 
cedir espais de l’edifici del Mirador a 
nous emprenedors i un dels afortu-
nats va ser la nova empresa Ielou Co-
municació. El lloguer d’aquests espais 
oscil·lava entre els 120 i 180€ mensu-
als i el reglament limitava l’ocupació 
a un màxim de 4 anys. 
Al 2014, el govern socialista va modi-
ficar el reglament afegint el següent: 
Per casos excepcionals d’interès per 
part de l’Ajuntament com a conse-
qüència de la relació comercial o per 
l’estreta col·laboració en diferents as-
pectes del desenvolupament de l’acti-
vitat econòmica local, previ informe 
tècnic, l’Alcalde per decret podrà pror-
rogar l’estada més enllà dels quatre 
anys previstos, fins i tot en casos que 
hi hagi demanda a la llista d’espera . 
Gràcies a aquesta modificació i a un de-
cret d’alcaldia l’empresa Ielou Comu-
nicació no va haver de deixar el local, 
del qual ha pogut gaudir fins al novem-
bre del 2016, data en que van abando-
nar el local del Mirador. El contracte 
per la gestió de la publicitat s’acaba-
va l’11 de novembre de 2016 i l’equip 
de govern de Som de Castellar-PSC, 
no va fer públic el concurs fins el dia 
4 de novembre excusant-se que se’ls 
havia passat per alt la data. El con-
curs es va tancar el 21 de novembre 
(12 dies laborables).
En les bases del nou concurs s’obser-
va que el model de publicitat s’inver-
teix, i ara és l’Ajuntament qui pagarà 
a l’empresa 45.000€/any més incen-
tius en cas de superar determinades 
quanties en la facturació. L’equip de 
govern hauria d’explicar els motius 

A Castellar,  era una persona 
molt apreciada, sempre disposada 
a ajudar i de caràcter alegre i comu-
nicatiu. En els últims anys, feia els 
encàrrecs de la Comunitat i de l’es-
cola, i gaudia parlant amb la gent 
del poble. Estimava molt el seu país, 
Catalunya, i va ser de les primeres a 
donar classes de català, perquè, se-
gons el nivell de l’època, en tenia un 
gran domini.

La vida dóna per molt i ella, 
a part de ser religiosa per vocació, 
també tenia molta estimació per a 
la seva família, a qui visitava sem-
pre que podia. Cada matí llegia la 
premsa i ens comentava les notí-
cies més rellevants. Però també 
tenia una altra passió: si el dilluns 
la veies amb una gran rialla, és que 
havia guanyat el Barça! Era la seva 
debilitat.

Tota la Comunitat Educativa la 
recordarem amb estimació.

continua a la pàgina 11
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opinió

a teniu al cap, aquella 
cançó dels Pets, ‘Jo vull 
ser rei’? Rei era sinò-
nim, a la cançó i a la re-
alitat, de tenir-ho tot fet, 

de viatjar, d’estar envoltat d’una colla 
d’aduladors que disculpin i amaguin 
totes les teves debilitats. Avui podrí-
em adaptar la cançó; amb la mateixa 
música, els Pets podrien escriure una 
lletra més irònica sobre el somni de 
molts joves d’avui: 

Jo vull ser xef
posar floretes en els plats
vestir d’un blanc immaculat
i suar infal·libilitat.
Jo vull ser xef...

No dic ser cuiner, compte, dic ser xef. 
No ho confonguem, que cuiner és un 
ofici dur i poc reconegut, és l’ofici de 
la majoria de gent que prepara men-
jars per altres durant llarguíssimes 
jornades de treball, en cuines enca-
ra fosques i a vegades brutes, plenes 
de suors, crits i mals humors, amb la 
pressió que imposen els terminis i la 
necessitat de servir una gent que si ha 
d’esperar marxarà i no tornarà, o en-
cara pitjor, escriurà males crítiques al 
Trip Advisor.
Ningú, o ben pocs, volen treballar en 
això, però molts volen ser xefs, dirigir 
equips de 30 persones, abillats amb 
una jaqueta blanca impecable, en una 
cuina lluminosa i brillant, amb un fi-
nestral que doni al menjador perquè 
tothom pugui admirar la seva creati-
vitat i capacitat de direcció de l’exèrcit 
de peons que fan la feina com ha dit el 
cap. Sortir a saludar la clientela i rebre 

  ‘Xefs i xefas’. || joAn MUndet

Jo vull ser xef

L
PLAÇA MAJOR

MAnEL BOnAFACIA
Periodista i 

bloguer gastronòmic

 Aleix Canalís*

om ja ha esdevingut tra-
dició els darrers anys, 
aquesta setmana, s’ha  
celebrat l’acte de reco-
neixement de mèrits i 

valors dels esportistes locals. L’esdeve-
niment va servir per oferir un reconei-
xement públic a tots aquells esportistes 
individuals o equips castellarencs que 
han excel·lit en les seves disciplines du-
rant la temporada que ara s’acaba.  En 
total, van ser-hi presents gairebé 200 

C
Fent esport tots hi 
guanyem!

ve de la pàgina 10

felicitacions, ser convidats tot sovint a 
la tele, viatjar a l’Àsia per assessorar 
nous restaurants i atipar-se de signar 
llibres per Sant Jordi.
Em fa l’efecte que molts joves que 
s’apunten a les escoles de cuina hi 
entren amb aquest somni, sense que 
ningú els hagi explicat que cuinar no 
és fer un dibuix en un paper i traslla-
dar-lo a un plat ajuntant trossets de 
coses, botonets de salses, unes herbes 
i unes flors per fer bonic. No sé si els 
han explicat, o no ho han volgut sentir, 
que ser cuiner no és ser xef i no n’hi ha 
prou de dir-se’n a Instagram.
Ser xef és haver estudiat cuina o haver 
entrat d’ajudant en un restaurant fent 
feines  bàsiques, i aprendre l’ofici a base 

de moltes hores, de jornades intermi-
nables que no comencen a la una quan 
obren les portes als clients, sinó molt 
abans perquè s’ha d’anar a comprar, 
netejar el peix i les verdures, preparar 
fons i salses i una llista interminable de 
coses necessàries per treure els plats 
quan els demanen. Ser cuiner vol dir 
tot això per al servei del migdia, i repe-
tir-ho per al servei de la nit, i l’endemà, i 
tots els dies de la setmana, segurament 
amb un sol dia de festa, o un dia i mig.
Ser cuiner és un dels oficis més durs 
que conec i em fa l’efecte que això no 
es veu en els programes de televisió, 
en els concursos que han popularitzat 
aquest ofici. Per arribar a ser-ho s’han 
d’haver pelat moltes patates i escatat 

molts peixos abans de poder crear un 
plat i dirigir un equip. Ser xef no és si-
nònim de cuiner, és sinònim de cap de 
cuina, de director d’un equip del qual, 
com a l’exèrcit, només un arribarà a 
general quan el que hi ha plegui.
Tot plegat explica moltes frustracions 
personals, locals que obren amb pre-
tensions i amb una forta inversió, pot-
ser els estalvis de la família, i que han 
de tancar al cap de poc per falta d’ofici.
De cada promoció de les escoles de 
cuina només n’hi haurà un, o cap, que 
aconseguirà una estrella, que assolirà 
l’excel·lència en el seu ofici i el reconei-
xement públic, i potser cap arribarà 
a ser una estrella mediàtica, amb un 
programa a la televisió ni presentarà 

d’aquest canvi de model i quins be-
neficis es suposa que obtindrà el 
municipi.

persones que amb el seu esforç i entre-
nament diari, han aconseguit èxits es-
portius de rellevància a nivell nacional, 
estatal o internacional.
Més enllà de guanyar o perdre, l’acti-
vitat esportiva ens permet, essencial-
ment, l’adquisició  de valors i  virtuts. A 
més, també és una ocasió per enfortir 
el caràcter. L’esport és una bona esco-
la per aprendre a afrontar les contra-
rietats. I això, en certa manera, forma 
caràcter, i en definitiva ens forma com 
individus socials.
Cada esport a la seva manera, amb les 
seves particularitats, permet que ens 
desenvolupem de manera integral com 
a persones.  Els valors que es despre-
nen de l’esport són sempre transferi-
bles a altres àmbits de la vida i és per 
aquest motiu que creiem important 
destacar aquest aspecte en una jor-
nada com aquesta.
Per acabar, en nom propi i de tot el con-
sistori vull felicitar tots els esportistes 
guardonats i, alhora,  encoratjar-los a 
seguir gaudint de l’esport que practi-
quen, més enllà de si els èxits arriben 
com si no.  El veritable triomf no és gua-
nyar sinó participar, fer salut i fer créi-
xer el teixit associatiu de la nostra vila.
*Tinent d’Alcalde de Sostenibilitat i Medi 

natural, de Cultura, d’Esports i Seguretat 

Ciutadana 

 ERC Castellar

s fem un breu resum de 
com està el compliment 
del Pacte que vam sig-
nar amb PSC - Som de 
Castellar que va facili-

tar la nostra abstenció als pressupos-
tos. Com veieu hi ha coses que s’han 
fet (amb més o menys encert) i coses 
que encara estan pendents: en algu-
nes ens consta que s’hi està treballant, 
d’altres ens fan patir més.
Coses qu e ja s’han fet:
- Explicar el pressupost municipal 
mitjançant un suplement de l’Actual.
- Seguir invertint en el Cicles Forma-
tius d’FP de Jardineria i Agricultu-
ra ecològica
- Incrementar els recursos destinats a 
la neteja a la llera del Riu Ripoll.
- Incrementar els recursos destinats 

U
Passem comptes

a l’eficiència energètica d’edificis pú-
blics en un mínim del 50%.
- Activar el Consell de Cultura.
- Potenciar la col·laboració amb l’Ar-
xiu d’Història de Castellar
- Millorar la climatització del Mercat 
municipal.
- Estructurar el Pla integral de llen-
gües, amb la incorporació d’auxiliar 
de conversa a les escoles.
A mitges:
- Realitzar un pla calendaritzat d’in-
versions en energies renovables, amb 
especial atenció a la biomassa d’este-
lla en edificis públics.
- Elaborar el Pla calendaritzat de man-
teniment dels centres educatius,
- Estudiar la rehabilitació de la torre 
del Pont.
Coses Pendents:
-  Elaboració del Pla Integral del Ripoll.
-  Fer extensiu el projecte 50/50 de llui-
ta contra el canvi climàtic,
-  Revisar l’edifici d’El Mirador com a 
centre integral de formació i  transfe-
rència de coneixement.
- Reduir els preus públics a cooperati-
ves i empreses d’iniciativa social 
i cooperativa, amb l’objectiu d’incen-
tivar-ne la creació.
- Crear la Taula d’Entitats, dins el Con-
sell de Cultura, que participi activa-
ment en la planificació i l’organització 

de la Festa Major.
- Proposar la concessió de beques de 
transport per a estudiants de Forma-
ció Professional
- Ampliar la tarifació social per a acce-
dir a tots els recursos  educatius mu-
nicipals, amb un mínim de cinc trams.
- Publicar al web municipal indica-
dors trimestrals de seguiment del 
pressupost.
- Possibilitar la visualització a través 
de dispositius mòbils (app i/o  web) els 
pressupostos en temps real a través de 
gràfics i dades.
- Mantenir una partida prioritària d’in-
versió pel manteniment de 
l’entorn del Riu Ripoll i els seus aflu-
ents durant els propers anys
- Analitzar la forma de prestació del 
servei de recollida de residus al mercat
- Fomentar el producte agrícola local, 
atorgant exempció de taxes als 
productors locals que s’instal·lin al 
«mercadillo» dels dissabtes.
- Reduir el 30% de les taxes a comerços 
amb responsabilitat social.
- Suport a la professionalització de Co-
merç Castellar i d’ASEMCA,
- Viabilitat tècnica i econòmica de la 
creació d’un centre municipal 
d’acollida animals domèstics a Caste-
llar del Vallès.
- Incrementar el protagonisme de la 

comissió d’accessibilitat. No 
únicament un element consultiu.
- Fer un seguiment conjunt de les au-
ditories de l’OSB
- Mantenir un pressupost incrementa-
lista general però amb el compromís 
d’efectuar un pressupost 0 d’una par-
tida pressupostària anual.
- Potenciar la recerca de finançament 
d’altres administracions per dur a  
terme iniciatives d’interès municipal.

un concurs de nous talents que li con-
testaran sempre ‘sí, xef!’.
Malgrat tot, i encara que rebenti la 
bombolla gastronòmica, ser cuiner 
és una professió amb futur al nostre 
país, convertit en un destí turístic que 
necessita més i més gent que serveixi 
als que venen de fora. Però ha de ser 
un camí triat amb convicció i vocació.
Més d’un gran xef, dels d’ofici, m’ha 
dit que el cuiner no és un artista, sinó 
un artesà que crea un plat i el repro-
dueix cent, mil vegades. Però enlloc 
està escrit que tots haguem de ser ar-
tistes, ser un bon artesà no ha de ser 
cap vergonya, per això no tots haurí-
em de voler ser xef.
Jo vull ser cuiner.
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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 15 de 
juliol, Can Font i Ca n’Avellaneda.

Properes setmanes:
Ds. 22 de juliol, 
pl. dels enamorats
Ds. 29 de juliol,
pl. triangular (Can Carner)
Ds. 5 d’agost, 
pl. Canigó

+ InFO: 
www.castellarvalles.cat/
piscinesestiu 

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

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

PISCInES D’ESTIU 

+ InFO:
www.castellarvalles.cat, 
tel. 93 714 48 30

Si te’n vas de vacances i seràs fora 
de casa durant més d’una setmana, 
adreça’t a la Policia Local (c. de Sant 
Llorenç, 7, de dl. a dg. de 8 a 21 h) i 
omple un senzill formulari.

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

SERVEI DE COMUnICACIó 
D’ABSènCIES 

+ InFO: 
www.castellarvalles.cat/ 

L’oficina Municipal d’informació al 
Consumidor (oMiC) ha elaborat un 
seguit de recomanacions adreçades 
a totes aquelles persones que 
siguin usuàries de la telefonia mòbil 
i d’internet i que tinguin previst 
viatjar a l’estranger.

Podeu consultar-les a 
l’enllaç següent: 
http://www.castellarvalles.
cat/29792/descriptiu/2340/

RECOMAnACIOnS MòBIL 
I InTERnET 

+ InFO: 
www.castellarvalles.cat

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

hORARIS D’ESTIU 

empresa

Que vingui personal especialitzat en demostraci-
ons de productes  gairebé exclusius directament 
al teu negoci des de Madrid no passa cada dia. La 
perruqueria De Pablos, ubicada a la carretera de 
Sentmenat 112, va acollir la setmana passada una 
masterclass amb una formadora de la prestigiosa 
marca La Biosthetique Paris.  Jacint De Pablos, 
gerent de la perruqueria, ha explicat que “mai 
no havia venut cap producte a la perruqueria i 
aquesta nova línia suposa un complement per a 
les clientes, perquè es tractin el cabell a casa” .

La formadora va estar a la perruqueria 
castellarenca més de vuit hores mostrant els 
xampús, els productes de styling , “tots de línia 
alta, de qualitat alta”, subratlla De Pablos. La 
Biosthetique Paris utilitza productes naturals 
de primera qualitat i empra com a matèria pri-
mera “olis essencials, oli d’Argan i el poder de 
les plantes”, destaca el perruquer. Al seu esta-
bliment es poden trobar tota una gamma com-
pleta de xampús  i de styling, que serveixen per 
donar volum i definir els cabells arrissats, els ca-
bells rebels i fins. Amb els productes de La Bi-
osthetique Paris, De Pablos considera que està 
coberta tota la gamma de productes d’estèti-
ca. La perruqueria ven en exclusiva la marca a 
Castellar, ja que és estratègia de la companyia 
cosmètica servir només un establiment a cada 
poble, amb la filosofia  The Culture of Total Be-
auty.   || redACCió

testant nous productes

Jacint De Pablos, amb treballadores i la repre-

sentant de La Biosthetique. || CedidA

La perruqueria castellarenca ven en exclusiva la línia La Biosthetique
 Redacció

DE PABLOS | masteRcLass

Dilluns obre la Finestreta 
Única Empresarial

FUE | eL miRaDoR

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès obrirà dilluns que ve, 17 de juliol, 
un punt físic de referència de la Fi-
nestreta Única Empresarial (FUE) 
a l’edifici d’El Mirador. L’objectiu és 
oferir un espai centralitzat d’aten-
ció exclusiva per a empreses, perso-
nes emprenedores i autònoms que 
desenvolupen la seva activitat eco-
nòmica a la vila. Des d’aquest nou 
espai, que atendrà al públic de di-
lluns a divendres de 8.30 a 14 hores, 
es farà acompanyament i assesso-
rament a les persones interessades 
en tot el procés d’informació, ges-
tió o tramitació municipal per dur 
a terme les activitats econòmiques. 

En aquest sentit, es pretén 
facilitar i agilitzar la tramitació 
de qualsevol expedient, des del 
principi fins al final, amb el segui-
ment de tots els tràmits necessa-
ris. Així, s’oferirà, treballant de 
forma conjunta amb tots els ser-
veis de l’Ajuntament però a través 
d’un interlocutor únic, informació 
i recomanacions per a la creació 
d’empreses o per a la consolidació 
d’empreses que ja estiguin en fun-

cionament. A més, es tramitaran 
llicències i permisos, s’orientarà en 
temes de fiscalitat, contractació de 
personal, formació i altres serveis 
d’interès, es donarà informació al 
voltant de la sol·licitud de subven-
cions i es realitzaran gestions i con-
sultes amb l’administració. 

Amb l’habilitació d’aquest nou 
punt físic de referència, es fa un pas 
més en la implantació de la FUE, un 
projecte que es va impulsar al muni-
cipi l’any 2012 com a recurs virtual, 
essent el de Castellar i el de Castell-
bisbal dos dels consistoris pioners 
en la instauració d’aquest projecte. 
Per aquest motiu,  el consistori de la 
vila va rebre per part de la Generali-
tat de Catalunya una menció especial 
en l’acte que va tenir lloc el 25 d’abril 
a l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya (EAPC) per reconèixer la 
feina dels 19 municipis pioners.  

Actualment el servei FUE 
compta amb 17 tràmits electrònics 
amb la seva fitxa, formularis, solució 
electrònica de tramitació, mètodes 
d’integració, taules tècniques i conne-
xió amb la “cerca guiada de tràmits” 
de Canal Empresa, per a facilitar als 
ajuntaments crear la seva Finestreta 
Única Empresarial (FUE). 
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esportsmotor

Una cursa del Mundial dura aproximada-
ment 45 minuts, temps on l’afició gaudeix 
dels seus ídols i de les ràpides màquines 
que roden al circuit, on el glamur és l’amo 
i tot es mou a ritme de rellotge i perfecta-
ment compassat. Existeixen però, un altre 
tipus de curses, on els pilots no són cone-
guts, no hi ha lloc pel glamur i les curses 
duren... 24 hores.

La resistència és una modalitat només 
apta pels valents, on la forma física és es-
sencial i la constància la virtut principal. 
No s’ha de ser obligatòriament el més ràpid 
-que també- però sí que no s’han de come-
tre errors en 1.440 minuts.

Amb pilots al Mundial de MotoGP 
(Dani Pedrosa) i el Campionat d’Espanya 
(Carmelo Morales i Max Sánchez), Caste-
llar també és potència en les 24 hores de Ca-
talunya, on quatre pilots amateurs roden 
any rere any a la recerca de la victòria de 
la regularitat. Jordi Clariana, David Jaén, 
Ferran Clusellas i Toni García són els re-
presentants de la Vila, en la més apassio-
nant de les disciplines del motor, una mo-
dalitat on no hi ha lloc per la perfecció i s’ha 
d’anar improvisant al minut.

El Calàbria Motor de García era el mi-
llor dels quatre i classificava en 20a posició, 
només una posició pel davant de Clariana, 
que amb la moto numero 71 de l’estructura 
del Monlau-Repsol Technical School mar-
cava vuit dècimes més. Clusellas i Jaén, al 
Motobox.cat eren vint-i-cinquens.

La sortida, un dels esdeveniments 
més espectaculars del cap de setmana, va 

marcar un dels primers punts d’inflexió de 
la cursa. L’espectacularitat de veure sortir 
els pilots des del mur contrari a on es troba 
la moto i el grup que es forma, fa que l’ordre 
de sortida no sigui gaire important, llevat 
dels dos o tres primers de la graella, lloc re-
servat als últims anys pel Folch Endurance 
i el Suzuki Català.

Jaén, encarregat de la sortida, acon-
seguia colar-se al capdavant i una cinquena 
posició absoluta després del primer cotxe 
de seguretat il·lusionava al seu equip. Un 
primer safety car -conduït per cert, per 
un altre castellarenc, l’Ivan Alba- provocat 
per una caiguda múltiple a final de recta, 
on García tastava el terra amb un ‘highside’ 
que no l’impedia aixecar-se i tornar a cursa.

Les dues primeres hores es conver-
tien en un moment convuls, després de 
l’accident que li costava la vida al pilot de 
Granollers, Enric Sauri, amic personal de 
Clariana, que decidia retirar-se de la cursa 
juntament amb els seus companys, en un 
acte que deixa entreveure la gran solidari-
tat del món de les curses.

Clusellas i Jaén seguien al Top10, men-
tre que l’equip de García -amb el castella-
renc amb un ritme espectacular- seguia 
remuntant posicions fins a la 8a en les pri-
meres vuit hores. Però la llarga nit no era 
propícia per cap dels dos equips i una caigu-
da matinal sense conseqüències de Cluse-
llas i problemes mecànics amb l’embragatge 
per García, els feia oblidar-se de qualsevol 
intent d’aconseguir podi, tot i que els tres 
pilots eren capaços d’acabar una de les cur-
ses amb més exigència del panorama naci-
onal i suportar totes les penúries durant 24 
hores al límit damunt d’una moto. 

Resistència:
passió per la 
superació

A dalt, Ferran 

Clusellas, David 

Jaén i Jordi 

Clariana, tres dels 

quatre castellarencs 

en cursa. Al centre, 

amb el número 5, 

Jaén a la sortida. 

A baix, Toni García 

avança Jaén a dues 

hores del final. 
|| e.SAn AndréS

Les 24 hores de catalunya són un 
referent en el motociclisme, on quatre 
castellarencs van participar en l’edició 
2017 al circuit de Barcelona-catalunya

 Albert San Andrés
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publicitat

5 busos 
per hora a 
Sabadell 
a partir del dijous 
20 de juliol

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

Quina serà 
la freqüència 
de pas?
Cada 12 minuts

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

Curs
Ajudant de cuina

i cambrer

Del

18
setembre

al

22 
desembre

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)

esportsfutbol sala

Nous temps i nous 
reptes pel FS Castellar

Després de la confirmació de la 
marxa de l’entrenador Borja Bur-
gos, el FS Farmàcia Yangüela Caste-
llar inicia una nova etapa a la Tercera 
Divisió, amb nous reptes i la incerte-
sa d’un nou projecte que trencarà la 
línia de l’actual.

Després que el tècnic del pri-
mer equip, Borja Burgos, desvetllés 
en l’entrevista de la setmana passada 
a L’Actual, la seva marxa de la ban-
queta del sènior A, també va saber-se 
que la columna vertebral de la ‘Ta-
ronja Mecànica’ l’acompanyarà en 
l’aventura sabadellenca.

Josep Maria Martínez, que 
prèviament a la decisió de Burgos, 
havia fitxat per l’equip de Segona B, 
gaudirà de la companyia del davan-
ter Aleix Navarro, que actualment 
es recupera d’una greu lesió de ge-
noll i d’un dels cervells de l’equip, 
Roger Carrera.

Amb la marxa dels tres refe-
rents, l’hereu a la banqueta taron-
ja -encara per confirmar- tindrà el 
repte de consolidar l’equip a la Ter-
cera Divisió, on en l’any de debut ha 
acabat en novena posició.

Una de les posicions més preo-
cupants per cobrir serà la porteria, 
on la baixa de Martínez serà molt di-

fícil de cobrir, ja que trobar un refe-
rent com ell sota pals és gairebé mis-
sió impossible. La retirada a finals de 
temporada de Gerard Gomà, deixa 
l’equip sense cap porter i haurà de 
buscar entre els equips de base per 
cobrir la posició.

A falta de la confirmació de 
la continuïtat d’altres jugadors im-
portants del planter com Víctor Del 

Olmo o Manel López, la responsabi-
litat del joc caurà en jugadors de pri-
mer any com el juvenil Quim Junco-
sa, que es consolidarà a la plantilla 
del primer equip, on ja va gaudir de 
molts minuts la passada temporada.

La qualitat de la pedrera cas-
tellarenca garanteix continuïtat en 
l’estil, però obre nous reptes de futur 
pel club presidit per Francesc Gallar-
do.   || A. SAn AndréS

El FS Castellar a la final a 4 de la Copa Catalunya. || Q. PASCUAL

el canvi de cicle a l’equip taronja, obre les 
portes a una nova generació del planter

FS CASTELLAR | noVa etaPaPAVELLó JOAqUIM BLUME | toRneig incLusiu

El col·lectiu Taina va organitzar el 
1r Torneig de futsal Solstaina al pa-
velló Joaquim Blume de Castellar, 
on vuit equips de futbol inclusiu van 
participar en una jornada festiva i 
reivindicativa, on la victòria final 
no tenia cap mena d’importància.

El SIL Taina és “un servei 
d’integració laboral de Sabadell, 
que aplica la metodologia de tre-
ball amb suport, oferint orienta-
ció, formació i seguiment per a la 
integració laboral en l’empresa 
ordinària, adreçat a persones 
amb discapacitat psíquica lleu”.

D’aquest projecte, va néixer el 
2014 el club de futbol, després de 
les reunions d’un grup d’usuaris en 
acabar la jornada laboral decidissin 
crear el club, que portaria el nom 
de Taina en referència a l’entitat.

més de 100 participants al 
1r torneig de futsal solstaina

i Rubricatus i tercera per Femarec 
i Prodis, el bon joc va ser la causa 
predominant al Blume.

Com explica el col·lectiu Taina, 
“ningú perd i ningú guanya el tor-
neig inclusiu” i per aquest mateix 
motiu les cinc entitats, totes elles 
dedicades a la discapacitat, van 
emportar-se un premi: un trofeig 
molt semblant a la copa del món 
de futbol, en versió platejada i tots 
d’idèntica mida i color.

La importància del torneig 
organitzat pel Taina, resideix en 
el fet que aquest va ser el primer 
de Catalunya, on tots els partici-
pants tenen certificat de discapa-
citat. Des de jugadors, cos tècnic i 
el comitè arbitral.

El Taina s’erigeix com a pre-
cursor d’aquest tipus de futbol in-
clusiu i va qualificar “d’èxit” l’orga-
nització d’aquest primer torneig de 
futbol per a discapacitats. 

Els participants del torneig, després de finalitzar la jornada esportiva al Pavelló Joaquim Blume de Castellar. || CedidA

 Albert San Andrés Format per 35 jugadors i ju-
gadores, d’edats entre els 18 i els 
47 anys, l’equip competeix des de 
llavors en diferents terrenys i es-
deveniments.

El Taina va fer un pas enda-
vant per organitzar aquest torneig 
a Castellar, amb el suport del club 
local, el FS Castellar, i de l’Ajunta-
ment. En aquest esdeveniment, els 
quatre equips del FC Taina van en-
frontar-se als de la Fundació Rubri-
catus del Prat de Llobregat, el Pro-
dis terrassenc i els barcelonins del 
Femarec i el Cares.

L’entitat va aconseguir ajun-
tar a més de 100 persones entre or-
ganització, entrenadors i jugadors, 
per la disputa d’aquest primer tor-
neig, en una jornada molt especial 
pels participants, on es van jugar 
12 partits molt igualats.

Amb victòria final dels equips 
del Taina, segona posició per Cares 

Josep M. Martínez, Aleix

Navarro i Roger Carrera

fan el salt a Segona B

amb l’equip de l’Escola

Pia de Sabadell
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Més informació: 
telèfon d’atenció 
ciutadana 012 o al 
de sanitat respon 
24 hores: 
902 11 14 44
www.castellarvalles.cat

CAMPANYA 
PREVENTIVA 
PER EVITAR 
EL MOSQUIT 
TIGRE

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

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

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

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

esports

Membres dels dos clubs de triatló de Castellar a Les Angles. || CedidA

TRIATLó | aLtRiman

Les Angles 
es torna 
castellarenc
Equips del Dimension3 i dels Triatlè-
tics van envair la localitat francesa de 
Les Angles per participar en la novena 
edició de l’Altriman, un dels triatlons 
més importants en l’àmbit internaci-
onal disputat a la Cerdanya francesa.

Amb sortida des del llac de Ma-
temale, a la base nàutica de l’Ourson, 

aquest triatló de muntanya és des-
tacable per la seva duresa i per la 
bellesa dels seus paratges de la ve-
sant nord dels Pirineus.

Els equips castellarencs van 
comptar amb una gran participa-
ció i els triatlètics van desplaçar a 
quinze dels seus membres per par-
ticipar en les diferents distàncies 
de la prova, destacant l’actuació de 
Diana López (6:38 h), que aconse-
guia la segona posició a la distància 
‘half’, la millor dels 12 participants 
en aquesta modalitat. També cal 
destacar el debut en distància llarga 
del Jordi López. Sara Gandia i Ale-
xandra Carballo ho van fer a distàn-
cia olímpica i l’únic participant de 

la distància completa, Pedro Pérez 
(16:01,549 s) va acabar en una me-
ritòria 64a posició.

Pel que fa al Dimension3, també 
va aconseguir bons resultats a les 
diverses categories, col·locant als 
seus atletes a l’arribada de meta, una 
fita destacable després de la duresa 
de les diferents proves disputades.

Aquesta novena edició de l’Al-
triman ha servit per estrènyer lla-
ços de companyerisme entre els dos 
clubs de triatló de la Vila, els Triat-
lètics i el Dimension3, en un esport 
que creix a pasos de gegant i que 
vol arribar a arrelar encara més a 
Castellar, a força d’aconseguir èxits 
i completar competicions.  || A.S.A.

Company: “Ens ha fallat la planificació”

· Com qualificaries que ha estat 
aquesta temporada? 
Decebedora. Com es podia pensar a 
inicis de temporada, tot i que sempre 
tens l’esperança que les coses no vagin 
com sembla que aniran. Amb un des-
cens no pot anar mai bé.   

· L’objectiu de l’equip era evitar el 
descens i no s’ha pogut aconse-
guir després de diverses tempo-
rades jugant amb foc...
Tothom pensava que baixaríem di-
rectament. No fer-ho era l’objectiu de 
la temporada. Amb jugadors d’una o 

dues categories més baixes, al final vam 
estar a un partit d’aconseguir la per-
manència, però ens vam quedar amb 
la mel als llavis a Sabadell. 

· Va ser aquest partit un resum de 
la temporada?
Ens va faltar experiència i la capacitat 
de controlar un partit que teníem con-
trolat. Ells tenien jugadors molt experi-
mentats i nosaltres a sobre vam perdre 
un jugador clau. Va ser una llàstima, 
perquè estar tan a la vora de poder-ho 
aconseguir i no fer-ho és una llàstima.

· què ha fallat?
Ens ha fallat la planificació. Per la situa-
ció on està el club, es va apostar per re-
cuperar gent amb passat castellarenc. 
El problema és que aquests jugadors 
estan on estan, una o dues categories 
per sota del nivell. Era molt complicat. 

· Es va veure des del primer mo-
ment la manca de garanties de 
gran part del planter i la irregula-
ritat en el joc...
Al vestidor ja vaig dir des del primer 
moment que no teníem equip ni per 
jugar a Primera Catalana, amb tot el 
que suposava als jugadors de pressió 
i nervis. No és el mateix treballar per 
guanyar que per evitar perdre. Tot i 

Després de salvar l’equip a la pri-
mera temporada a la banqueta, no 
va poder evitar el descens en la se-
gona, on deixa el club després d’un 
any molt difícil

EnTREVISTA

Carles Company
Exentrenador CB Castellar

 Albert San Andrés

així, fins al segon partit del play-out, 
amb un jugador potent hauríem man-
tingut la categoria. Potser a Primera 
el club trobarà el lloc per tornar a co-
mençar i potenciar la pedrera.

· Com es fa per entrenar setma-
na rere setmana un equip que no 
aconsegueix la victòria?

És esgotador. Quan entrenes un equip 
que guanya, tot et va a favor i tot es 
decanta a favor. A la inversa va tot al 
revés. Si s’ha de decantar, sempre va 
en contra, com és normal.

·  Després de situacions compro-
meses durant la lliga, vas presen-
tar la dimissió tres vegades. Com 

Carles Company en un temps mort, en el partit enfront del Collblanc. || A.SAn AndréS

se segueix al capdavant d’un equip 
després d’això?
Ho faig per dos motius: perquè consi-
dero que no ho puc fer millor i perquè 
considero que estic esgotat. Només hi 
ha una vegada que penso que potser 
m’havia equivocat i va ser al primer 
partit del descens, on vaig veure que 
els jugadors responien.

· T’has arribat a sentir sol al cap-
davant de l’equip?
Sí. Molt. Hi ha hagut entrenaments  els 
dilluns, després de caure de 30 o 40, on 
veus  les cares dels jugadors i et fa sen-
tir molt sol, dubtar de tot, de si estàs 
fent el més correcte o no. És una sen-
sació molt difícil d’explicar.

· què podria haver fet el Club Bàs-
quet Castellar per evitar el des-
cens, quan ja es veia venir?
La situació del club és molt difícil. Pot-
ser la solució hauria estat mantenir el 
bloc de la temporada passada.

· Com valores el teu pas pel CB 
Castellar?
És difícil fer-ho amb un descens a la 
segona temporada. El primer any ens 
vam divertir molt, però el segon no es 
pot valorar. Deixo molts amics a Cas-
tellar i sumo una experiència més.  
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L’alcalde Ignasi Giménez RenomCastellar del Vallès, 21 de juny de 2017

BAN
L’alcalde fa saber:

• Prohibit estacionar als vorals de la carretera envaint la calçada 

 (Reglament general de circulació).

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

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

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

• Prohibida tota activitat que pugui provocar contaminació o 

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

detergents, o abandonar residus de qualsevol tipus 

 (Reial Decret Legislatiu 1/2001).

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

• Prohibit encendre foc (Decret 64/1995).

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

ticle 53 apartat 1.f de la Llei Municipal i 

de Règim Local de Catalunya, text refós 

aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 

28 d’abril es comunica a la població que: 

Els espais fluvials són considerats en-

torns d’especial protecció. Per aquest 

motiu es recorda a les persones que uti-

litzen aquests espais les següents nor-

matives vigents:

cultura

El Cor Sant Esteve i el Cor 
Ítsia cantaran en xinès al 
Palau de la Música

Aquest divendres, 14 de juliol, el Cor 
Sant esteve i el Kor itsia, juntament 
amb el Coro thiansi i el Coro Kudyapi, 

actuaran a la sala petita del Palau de la 
Música cantant en xinès, en motiu de la 
presentació d’una nova línia aèria direc-
ta  entre Barcelona i Pequín d’Air China.  
Per celebrar l’obertura d’aquesta nova 
línia, els cors realitzaran un programa 
de cançons del món.

La recepta de la setmana és 
un gaspatxo de síndria 

Aquesta setmana, les noies de Quins 
Fogons porten una recepta perfecta 
per a tots aquells que vulguin beure 
alguna cosa saludable aquest estiu: el 

gaspatxo. és un gran clàssic de la cuina 
andalusa, fresc, amb hortalisses de 
temporada i accepta variacions com 
la del vídeo d’avui, amb síndria. Podreu 
trobar aquests i els altres vídeos al Fa-
cebook i Youtube de L’Actual, LACtU-
AL.cat i al Facebook de Quins Fogons.

Aquest cap de setmana, se celebra la 
Festa Major de Can Font i Ca n’Avella-
neda. Per aquest motiu, l’associació 
de veïns i veïnes ha preparat tot un 
seguit d’activitats adreçades a tots 
els públics que tindran lloc, gairebé 
totes, a la Penya Arlequinada. 

Divendres 14 de juliol, a les 20 
hores, la Festa Major arrenca amb 
un “Chupinazo”, que precedirà la 
proposta “Tu vecino me suena”, a 
les 21.30 h, que arriba ja a la terce-
ra edició “amb èxit total de públic, 
perquè hem tingut molts inscrits, 
estem a tope”, apunta Roser Ga-
barró, presidenta de l’Associació de 
Veïns de Can Font i Ca n’Avellane-
da. Aquesta activitat consisteix en 
un playback de diverses cançons i 
hi participen els mateixos veïns, in-
closos els més joves. 

A les 23 hores es farà el brin-
dis de Festa Major amb una copa 
de cava i coca i la festa seguirà, a les 
23.30 h, amb “Tu vecino me suena” 
i , a les 00.30 h, una discomòbil amb 
DJ Humberto. 

Dissabte 15, a les 10 hores, s’ha 
previst la segona triangular de futbet 
- categoria benjamí - amb equips del 
Cercle Sabadellès, el Club Natació 
Sabadell i Futbol Matadepera. A les 

12 h, al camp del carrer de la Riera, 
festa holi! i, a les 13 h, vermut popular 
a la Penya Arlequinada “que costarà 
6 euros, tot inclòs”, afegeix Gavarró. 

A les 16 h, de la tarda s’ha pre-
vist un campionat de mahjong i bo-
tifarra a la Penya Arlequinada. A les 
16.30 hores se celebraran les Olimpí-
ades Vermells Contra Blaus que tan 
èxit van tenir a la passada edició de la 
Festa Major de Can Font i Ca n’Ave-
llaneda. “Es faran jocs de diver-
ses especialitats”, apunta Gabarró.

A les 21.30 h s’ha previst el 
sopar de germanor, durant el qual 

can Font i ca n’avellaneda, de festa
La Festa major 
d’ambdues
urbanitzacions 
té lloc aquest cap 
de setmana

  Marina Antúnez

es farà sorteig de regals. A les 23 h, 
l’Orquestra Karaoke Toca-me-la ani-
marà la festa amb el Ball del Fanalet. 
A les 01 h, la música seguirà amb la 
discomòbil de DJ Humberto. 

Diumenge 16, a les 10 hores, s’ha 
previst una xocolatada amb xurros 
a la terrassa de la Penya Arlequina-
da. A les 10.30 hores hi haurà ball de 
zumba a a la terrassa de la Penya Ar-
lequinada. A les 11 h es realitzaran 
“jocs a la piscina de la Penya Sport, 
amb inflables” i, a les 12 h, s’iniciarà 
el canó d’escuma. A les 14 h h i haurà 
arròs per a tothom. “Com sempre, 

cadascú se’l fa allà, o el porta mig 
fet, o fet del tot, i ens ho mengem 
plegats”, diu Gabarró. 

A les 16 h de la tarda, s’iniciaran 
activitats infantils: “un pintacares, 
un pallasso”, i el Mickey Mouse, que 
també visitarà la mainada. A les 17 
h s’iniciarà un espectacle de màgia 
i humor a càrrec del Mag Lini i, a les 
18 h, es farà el repartiment de pre-
mis de tots els jocs de Festa Major. .

La Festa de Can Font i Ca n’Ave-
llaneda es clourà amb una cantada 
d’havaneres i rom cremat, a les 18.30 
h, i la traca fi de festa, a les 20 h. 

Les Olimpíades Vermells contra Blaus que es van dur a terme a la Festa Major de Can Font i Ca n’Avellaneda, l’any passat. || Q. PASCUAL

Revetlla de Sant 
Jaume i Festa Major 
de Sant Feliu

+ FESTES

Divendres 21 de juliol, s’iniciarà 
la 34a Revetlla de Sant Jaume al 
carrer de Sant Jaume de Castellar 
del Vallès. A les 20.30 hores s’ha 
previst una botifarrada i, a les 22 
hores, havaneres amb La Petita 
Havana i cremat de rom. 
Dissabte 22 ,a les 18 hores, hi haurà 
un bany d’escuma que comptarà 
amb la col·laboració dels Bombers 
Voluntaris de Castellar del Vallès. 
a les 21 hores es durà a terme el 
sopar de veïns i, a les 23 hores, ball 
de revetlla amb Remember Dance.
Diumenge 23, a les 12 hores, s’han 
previst diverses exhibicions. 
En concret, dels Castellers de 
Castellar - Capgirats, del Ball de 
Bastons i del Ball de Gitanes. A les 
12.30 h se celebrarà un vermut 
popular. A les 19.30 hores tindrà 
lloc el darrer acte de la Revetlla, les 
sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa 
i repartiment de coca i cava. 
D’altra banda, també s’apropa la 
programació de la Festa Major de 
Sant Feliu, que enguany tindrà lloc 
del 24 al 27 d’agost  i que inclourà 
diverses activitats a diferents espais. 
Entre d’altres, s’inclourà la festa 
de l’escuma, correfocs, activitats 
lúdiques i tallers per la mainada, 
activitats esportives, activitats 
d’entitats del municipi, balls de Festa 
Major, havaneres, i moltes altres 
propostes que s’allargaran durant 4 
dies. La següent Festa Major serà la 
de Castellar del 7 al 12 de setembre.
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El Club Cinema Castellar Vallès va donar una col-
lecció de 66 pel·lícules corresponents a les projec-
cions que l’entitat va programar al municipi durant 
les temporades 2013-2014 a 2016-2017a la Biblioteca 
Municipal Antoni Tort. L’acte va tenir lloc el dia de 
la Revetlla de Sant Joan i va comptar amb l’assistèn-
cia de la directora de la Biblioteca, Carme Muñoz, 
del president del CCCV, Pere Joan Ventura, i diver-
sos representants de la junta del CCCV. D’aquesta 

DOnACIó | cccV

CERTAMEn | FotogRaFia

El Club Cinema Castellar 
dona 66 pel·lícules a la 
Biblioteca Antoni Tort

El termini per a presentar-se al XL 
Concurs de Fotografia Artística 
XXXVI Trofeu Joan Riera, XIII en 
color ja és obert i finalitza el proper 
27 d’agost. El tema per presentar-se 
al certamen és  el de muntanya i lliu-
re. La mida ha d’ajustar-se a 30 x 40 
cm i sense reforçament. Cada con-
cursant pot presentar un màxim de 
2 fotografies, que no han estat mai 
premiades. La presentació és en dos 
sobres, un amb les fotografies i, l’al-
tre, amb el títol i dades de l’autor.

L’entrega es pot fer a Tenda de 
Fotos, Jordi Serra, Vila Hosta, San-
dra Galera Estudi - Fotoprix, Visu-
al Fotogràfic i Llibreria Vallès, i els 
dimarts i divendres, a partir de les 
22 hores, al local social del CEC. Hi 
haurà premis a les quatre millors fo-
tografies. Premi d’honor Joan Riera, 
primer, segon i tercer premi. El jurat 
està format per membre de la junta 
del CEC i fotògrafs professionals.

Les 10 obres més valorades 
s’exposaran a Cal Calissó, a partir 
del 8 de setembre. Es poden con-
sultar les bases ampliades al Centre 
Excursionista de Castellar.    || M. A.

XL Concurs 
de Fotografia 
artística del CEC

un llibre al voltant d’una herència

Jordi Gual va visitar Ràdio Castellar per parlar del seu llibre.  || M. Antúnez

El castellarenc Jordi Gual ha publi-
cat un llibre titulat La família: reali-
tat i ficció, on fa reflexionar el lector 
sobre com pot afectar una herència 
a les famílies. Professionalment, ell 
és auditor de comptes, advocat i eco-
nomista. Té un despatx a Sabadell i, 
fa uns anys, s’ocupava de qüestions 
relacionades amb herències. “Vaig 
tenir la necessitat d’explicar uns 
fets que m’havien impactat, a ni-
vell professional”, diu Jordi Gual.

Va ser aleshores quan va de-
cidir plasmar aquests fets en un lli-
bre “que es troba a cavall entre la 
novel·la i l’assaig” i que recull totes 
les històries que va viure quan treba-
llava d’advocat en temes d’herènci-
es.  El que Gual destaca a la novel·la 
és que les famílies que aparentment 
estan unides es poden trencar, poden 
sorgir discrepàncies i conflictes a 
partir d’una herència.

A La família: realitat i ficció, 
l’herència que desencadena el con-
flicte és la de l’avi. La Geòrgia, la pro-
tagonista i neta de l’avi, es converti-

el castellarenc Jordi gual vol que el lector reflexioni sobre com pot afectar a les famílies

  Marina Antúnez

rà en l’alter ego de Gual, “en el sentit 
que ella s’expressa com ho faria jo, 
pensant de la mateixa manera”.
Amb aquesta novel·la, l’autor ha vol-
gut “anar més enllà i fer-la origi-
nal”, i per això no s’ha limitat a es-
criure una història en les 140 pàgines 
del llibre, dividit en 12 capítols, sinó 
que l’ha vinculat a una pàgina web 

LITERATURA | autoR LocaL

on es pot ampliar la informació que 
hi ha al llibre. Al web també estableix 
un feedback amb el lector. 

A l’interior de la novel·la, Gual 
també ha inclòs uns codis QR refere-
rits a uns vídeos musicals als quals 
es pot accedir a través del mòbil, 
durant la lectura. “D’aquesta ma-
nera, col·loco el lector al nivell de 

sensibilitat que m’interessa, 
si escolta la música empatitza 
més amb la història”. 

La novel·la inclou moltes 
frases d’autors famosos, que ell 
lliga amb la història.  “Jo no he 
estat mai autor de novel·les, 
sinó més aviat de llibres de 
perfeccionament professio-
nal, etc, i  amb aquestes fra-
ses em sento còmode”. També 
inclou referències a articles re-
lacionats amb les herències. 
“Per exemple, podreu trobar 
algun link a un article de Car-
les Capdevila”. 

El llibre és fresc i fàcil de 
llegir. Gual ha afegit 10 pautes 
al final “que  recomano seguir 
per evitar un conflicte famili-
ar al voltant d’una herència”.

La presentació de l’obra es 
va fer fa dos mesos a l’Alliance 
Française de Sabadell i es pot 
comprar a la Llar del Llibre. Pro-
perament, també la vol oferir a 
Castellar. “Hi ha 200 llibres nu-
merats, però aviat hauré de fer 
la segona edició perquè gaire-
bé s’han esgotat”.  

manera, es fa efectiu el conveni que es va signar fa 
uns anys segons el qual l’entitat es comprometia a 
cedir a la Biblioteca els  suports de projecció de la 
seva propietat corresponents a projeccions de tem-
porades anteriors. 

Els films cedits són, sobretot, en DVD, tot i que 
també se n’ha donat algun en format Blu-Ray. El fons 
de pel·lícules cedides consta de títols independents 
i d’autor projectats en cicles programats per l’enti-
tat castellarenca. l’any 2014, el CCCV ja va donar 43 
títols a la Biblioteca. La llista de pel·lícules cedides, 
que estaran disponibles per demanar en préstec a 
partir d’ara, inclou títols com  10.000 km, A propósito 
de Llewyn Davis, Amour, Barcelona nit d’hivern, Billy 
Elliot, Corazón gigante, Her, Drive, El último Elvis, 
Funny Games, Hacia rutas salvajes, La piel que habi-
to, Les costures de la pell, Nebraska, Rastres de sàndal, 
Trumbo i Un día perfecto, entre altres.  || redACCió
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es fileres de cadires 
atrinxerades davant 
de l’escenari van co-
mençar a quedar lliu-
res. De mica en mica 

el públic s’anava aixecant, però no 
per marxar. La gent, dempeus, es va 
animar. Potser contagiada per les 
palmes, per la singular dicció ca-
talana dels cors o per l’inesgotable 
ritme que supura Sabor de Gràcia.

Els gitanos catalans van fer 
gala del nervi encomanadís de les 
seves cançons i van temptar vora 
tres-centes cinquanta persones a 
connectar amb ells: “costa estar 
assegut escoltant rumba catala-
na!”. El missatge va prendre forma 
de ballarugues. Canalla saltirone-
jant, parelles sincronitzades i con-
torsions de malucs. D’altres dansa-
ven amb més emoció que perícia.

L

Crònica

Concert: Sabor de Gràcia

Lloc: Plaça d’El Mirador

Hora: 21.30 h

dia: 8 de juliol de 2017

Aquest era l’ambient de festa del concert de Sabor de Gràcia a la plaça d’El Mirador. || Q. PASCUAL

COnCERT | nits D’estiu

 “A Castellar li agrada la rumba” 

A dalt de l’escenari epilèp-
tic de la plaça del Mirador, el grup 
va rumbejar himnes atemporals 
de la Nova Cançó, com Què volen 
aquesta gent de la Maria del Mar 
Bonet o L’estaca de Lluís Llach, per 
exemple. Sabor de Gràcia també 
va retre homenatge al progenitor 
del seu gènere musical, el mestre 
Peret. I entre moltes altres cançons, 
el conjunt en va tocar de pròpies. 
“Tenim temes nostres, però sempre 

hem fet moltes versions. Som una 
mica eclèctics”, explica David Tor-
ras, baixista del grup, referint-se 
a l’heterogeneïtat del repertori de 
Sabor de Gràcia.

Extasiat per l’ambient, Sicus 
Carbonell, la veu del grup, va aca-
bar d’empènyer el públic entonant 
“a Castellar li agrada la rumba”. Un 
cop es van engegar els ànims gene-
rals, però, Sabor de Gràcia ja havia 
acabat el repertori per a l’actuació. 

És per això que el conjunt musical 
va allargar el concert amb una pròr-
roga de cançons improvisades. El 
concert va acabar gairebé a la mit-
janit, després de dues hores.

El grup Sabor de Gràcia està 
format per una voluminosa banda 
que feia patxoca a l’escenari: la veu 
de Sicus Carbonell va estar acom-
panyada de percussió, bateria, baix, 
piano, guitarres espanyoles i elèc-
triques, palmes i veus.

Una parella balla durant el concert d’Airmail Special quartet. || g.PLAnS

L’escola Sona Swing, que durant l’any 
ofereix classes de ball i organitza con-
certs mensuals al Calissó, va portar 
a la plaça del Mirador dos conjunts 
musicals de luxe, divendres passat. 
Airmail Special Quartet, primer, i 
Kansas City Swing Quintet, a con-
tinuació, van començar a tocar a les 
21h i es van allargar fins passada la 
mitjanit. Al voltant d’un centenar de 
persones van gaudir de l’espectacle, 
una proposta batejada com a “Calo-
ret Swinger”.

Les formacions barcelonines, 
ambdues dedicades professionalment 
a la música, van aconseguir animar 
el públic i temptar-lo a ballar els pas-
sos bellugadissos del swing, amb ac-

Doble concert amb conjunts musicals de luxe
 airmail special Quartet i kansas city swing Quintet van oferir dues actuacions a la plaça del mirador, divendres passat 

tuacions de jazz diferenciades esti-
lísticament.

Airmail Special Quartet és un 
grup sense bateria amb base rítmica 
de guitarra i trombó, típica del primer 
jazz dels anys vint, que nord-ameri-
cans de raça negra van popularitzar a 
Nova York com una derivació del xar-
lestón. Els integrants del quartet són 
el francès Samuel Marthe, la basca 
Haizea Martiartu i els barcelonins 
Enric Caballé i Maria Malagarriga.

Per altra banda, Kansas City 
Swing Quintet està format per Pol 
Prats al saxo, Aram Montagut al 
trombó, Bernat Font al piano, Que-
ralt Camps al contrabaix i Roger Gu-
tiérrez a la bateria. El quintet toca un 
jazz més modern, de la dècada dels 
trenta i quaranta, amb base rítmica 
de contrabaix.

 SOnA SWInG | nits D’estiu

Raül Esteve, un dels impulsors 
de l’escola Sona Swing, que pròxi-
mament celebrarà el sisè aniversa-
ri des que va començar a ensenyar a 
ballar lindy hop, descriu el propòsit 
de les actuacions del divendres a la 
plaça del Mirador: “els concerts són 
pensats perquè la gent de Castellar 
pugui passar-ho bé escoltant swing 
o ballant-ne”. Esteve, a més, subrat-
lla la qualitat dels grups, que “són au-
tèntics professionals que es guanyen 
la vida amb la música”.

Cada vegada hi ha més gent que 
comença a ballar lindy hop, “un cir-
cuit que cada vegada es fa més gran”, 
segons Esteve. Actualment, l’esco-
la Sona Swing té aproximadament 
una cinquantena d’alumnes i segueix 
creixent. Amb aquesta doble actua-
ció estiuenca, l’entitat s’acomiada fins 

  Guillem Plans

el poble dels estius

David Torras, el baixista de Sabor de 
Gràcia, va passar part de la infància 
a Castellar del Vallès. L’avi del músic 
era de la vila, però va haver d’anar a 
viure a Barcelona, a treballar al Banc 
Central de la Plaça Catalunya. Tot i 
això, el vincle amb Castellar no es va 
trencar i va continuar sent el destí de 
les vacances i dels caps de setmana. 
L’artista en guarda molt bon record.  

  || gUiLLeM PLAnS
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OBERT 
PER 
OBRES
Durant les obres de L’Illa del Centre els 
comerços seguirem oberts com sempre!

cultura

Aquest dissabte, Cal Calissó segueix 
amb les Nits d’Estiu amb una doble 
sessió techno. D’una banda, a les 22 
hores, el grup Minova actua en di-
recte a la plaça Calissó. A partir de 
les 24 hores hi haurà un discjòquei 
al mateix espai.

Minova és un trio barceloní que 
va començar el seu recorregut a prin-
cipis del 2012 amb Jesús Martínez als 
teclats i programació i Esteve Puig  
als teclats i veu. Potseriorment, s’hi 
va afegir el bateria Jordi Riera. 

En el concert que oferiran a 

Dissabte, concert de la 
banda minova a cal calissó

El grup Minova actua dissabte a Cal Calissó. || CedidA

La formació barcelonina actua en el marc de les nits d’estiu

Castellar del Vallès, els Minova “com-
binarem temes propis amb ver-
sions d’altres artistes com New 
Order, Kavinsky, Lykke li, David 
Bowie i Daft Punk”.  A l’escenari, 
si en tenen l’oportunitat, “també 
portem temes visuals que fan que 
l’espectacle sigui més complert”.

Tot i que Minova és una pro-
posta molt jove, la banda prové d’un 
altre projecte musical, conegut com 
a Zuell, que segueix existint per la 
seva banda i que té publicats quatre 
àlbums amb el segell de Cafè del Mar. 

CAL CALISSó | música

Va agafar volada quan un dels 
components va decidir gravar un 
tema en català per la seva germa-
na i, a partir d’aquí, el duet va de-
cidir compondre més temes i pre-
sentar-los a concursos de bandes 
emergents, i van ser escollits entre 
els 18 finalistes d’entre més de 200 
bandes. Minova va despertar l’inte-
rès de la ràdio i la premsa catalanes. 
L’any 2013 es van tornar a presentar 
i van tornar a ser escollits pel jurat. 
Així, van tenir l’oportunitat de pre-
sentar la seva música en directe a 
sales com L’Antiga Fàbrica Damm i 
la sala BeCool. 

Van gravar i auto editar el seu 
disc de debut anomenat ‘Cosmos 
Quotidians’. L’any 2014 van ser selec-
cionats una de les 30 bandes seleccio-
nades pel concurs Proyecto Demo de 
Radio 3, d’entre 800 grups inscrits. 
Van combinar més assajos i  actuaci-
ons i, en un d’aquests concerts, van 
conèixer el bateria Jordi Riera, que 
va incorporar-se a la formació apor-
tant energia i caràcter al projecte.

L’any 2015 van firmar amb el se-
gell Discmedi i van publicar l’àlbum 
‘La sort dels principiants’, que conté 
12 temes de Dream Pop amb un so 
original i lletres plenes de sincerat. 

Minova defineix el seu so com 
una tele - transportació directa i re-
novada als 80 amb el seu synthpop, 
les lletres quotidianes i el ball com 
a senyals d’identitat.  || M. Antúnez

El passat 1 de Juliol, el pintor castellarenc Enric Aguilar va inaugurar una 
exposició de pintures al Club Nàutic d’Arenys de Mar. La temàtica que va 
presentar van ser les marines. A l’acte, el pintor va aprofitar per pintar en 
directe un quadre amb el fum d’una espelma. Diumenge que ve, inaugura 
al Club Nàutic El Balís, a Sant Andreu de Llavaneres. L’exposició romandrà 
oberta fins al 30 de juliol. A l’agost, inaugura a Port d’Aro.  || M. A.

PInTURA | eXPosicions

TEATRE | saBaDeLL

Enric Aguilar mostra marines als ports

‘Les trompetes de la mort’, dels castellarencs Núria Santander i Joan 
Romeu Santander, dirigida per Enric Company Torregrosa, s’està repre-
sentant al teatre de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell des del passat 
30 de juny. Aquest cap de setmana tindran lloc les darreres funcions del 
muntatge. En concret, divendres 14, a les 21.30 h; dissabte 15, a les 22 h, 
i diumenge 16, a les 18.30 h.  L’obra se situa just l’endemà de l’anul·lació 
dels 63.961 judicis franquistes, en una decisió històrica. ‘Les trompetes de 
la mort’ explica com van viure, sentir i morir alguns dels seus protagonis-
tes. Són petites històries dins de la Història, perquè la humanitat no oblidi 
què va passar.  Les entrades es poden adquirir al passeig Manresa, 22, de 
Sabadell.  || M. A.

Participació castellarenca a l’obra 
‘Les trompetes de la mort’

BREUS
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DESTAqUEM EXPOSICIOnS

agenda del 14 al 23 de juliol de 2017

Exposició “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

“Los juegos del hambre: 
Sinsajo. Parte 1”
dimarts 18 · 19.30 h · Auditori 
Municipal

Aquest dimarts, segueixen les pro-
jeccions de la saga “Los juegos 
del hambre”. en aquest cas, amb 
el tercer llargmetratge de la trilo-
gia de la escriptora nord-zamerica-
na Suzanne Collins. després de ser 
rescatada, Katniss everdeen i els 
seus companys vencedors, Beetee 
Latier i Finnick odair, són conduïts al 
districte 13, un districte independent 
aïllat de la resta de Panem que ha 
estat la punta de la llança de la rebel-
lió, on es reuneix amb la seva mare i 
la seva germana Prim. Mentre es re-
cupera, es presenta a la presidenta 
Alma Coin, la líder dels rebels, i li diu 
que les seves accions provoquen dis-

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
org.: assoc. 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
org.: assoc. 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

DILLUNS 17
12 h · PROPOSTA
Sessió informativa curs de 
formació ocupacional d’ajudant 
de cuina i cambrer
+ info.: Pàg. 15

Dimarts 18
12 h · PROPOSTA
Sessió informativa curs de 
formació ocupacional d’ajudant 
de cuina i cambrer
+ info.: Pàg. 15

19 h · PROPOSTA
Ple municipal
ca l’alberola
organització: ajuntament

19.30 h · CInEMA
Los juegos del hambre: 
Sinsajo. Parte 1
+ info.. Pàg. 23

20.30 h · BALL
Open curs de bachata i roda 
cubana.  a càrrec de l’escola de 
salsa mi tumbao
Pl. catalunya
organització: ajuntament

DimEcrEs 19
22 h · PROPOSTA
nit de tango
cal calissó
organització:cal calissó

DiJous 20
18 h · COnFERènCIA
“Com alimentar i millorar les 
funcions cerebrals”. a càrrec d’en-
carna santos, naturòpata, acupun-
tora i terapeuta de diafreoteràpia
sala d’actes d’el mirador
organització: suport castellar

19.30 h · PROPOSTA
“Obrim el meló”. Acte de suport 
del Referèndum
Plaça d’el mirador
org.: anc, anJi, eRc, Decidim, PDecat 

20.30 h · PROPOSTA
nits Llibertàries: Controvèrsia
cal gorina
org.: ass. Llibertària, col.: cal gorina

21.30 h · MÚSICA
Audició de sardanes amb la 
Cobla Marinada
Pl. del mercat
organització: asac i ajuntament

22.00 h · PROPOSTA
La nit dels maridatges: maridatge 
de postres amb vins i caves
+ info.: Pàg 23
 
 
 
 
DiVEnDrEs 21
a partir 20.30 h · FESTA
Revetlla de Sant Jaume
Botifarrada (20.30 h) i havaneres 
amb La Petita Havana (22 h)
c. de sant Jaume
org.: agrupació de veïns del Pla

21 h · MÚSICA
Open Lounge Mirador: 
Estudi 37 presenta King horror 
Sound feat. Alex Bass
terrassa d’el mirador 
organització: Deejays del Revés

22 h · MÚSICA
Liceu a la Fresca: 
Il trovatore, de Verdi
Pl. d’el mirador
organització: ajuntament

De 23 a 01.30 h · PROPOSTA
nit de Deejays
cal calissó
organització: cal calissó

DISSABTE 22 

a partir 18 h · FESTA
Revetlla de Sant Jaume
Ball d’escuma (18 h), sopar de 
veïns (21 h) i ball de revetlla amb 
Remember Dance (23 h)
c. de sant Jaume
org.: agrupació de veïns del Pla

22 h · ESPECTACLE
Enfila, SA, de la Cia. Estampades
Pl. d’el mirador
organització: ajuntament

DiumEnGE 23 
De 9.30 a 13.30 h · PROPOSTA
Jornada de donació de sang
centre excursionista de castellar
organització: Banc de sang i teixits

a partir 12 h · FESTA
Revetlla de Sant Jaume
castellers, ball de bastons i ball 
de gitanes (12 h), vermut popular 
(12.30 h) i sardanes amb la cobla 
Vila d’olesa (19.30 h)
c. de sant Jaume
org.: agrupació de veïns del Pla
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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

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 

Dimarts 18 de juliol: 
Los juegos del hambre: 
Sinsajo. Parte 1

Dimarts 25 de juliol: 
Los juegos del hambre: 
Sinsajo. Parte 2

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 dis-
fressat. 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?

bé! Places limitades. 
Inscripcions a l’a/e 
castellarjovecas-
tellarvalles.cat. 
Activitat en col·laboració 
amb Cuina de Safareig.

DEFUnCIOnS 

“Només hi ha una tristesa i és la de no ser sant”
León Bloy

@ara_lk @oriolvicente @mikimoreno74
Banyoles gorges del tarn Que bé que s’està així

MEMòRIES DE L’ARXIU D’hISTòRIA 

InSTAGRAM · @lactual 

Un dels llocs de forta tirada per anar a fer fontades i esbarjo que hi ha al llarg del nostre riu era el 
bell paratge de les fonts dels Bullidors del Sabater Vell, a tocar del Mas Pinetó, en aquells anys, 
fonts ben naturals que brollaven al mig de la llera fins que se’n captaren les seves aigües, l’any 
1949. Cap al fons, es veu una tartana aturada al camí que, pel cantó dret del riu, portava a unes 
feixes de conreus.   || FonS: ArxiU d’HiStòriA de CASteLLAr || ArxiUHiStoriACASteLLAr@gMAiL.CoM ||  FA-

CeBooK.CoM/ArxiUHiStoriA 

Una colla als Bullidors, vers 1910

penúltima

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DiVenDRes 14 YAnGÜELA
DissaBte 15 CASAnOVAS
Diumenge 16 CASAnOVAS
DiLLuns 17 PERMAnYER
DimaRts 18 CATALUnYA
DimecRes 19 VILÀ
DiJous 20 EUROPA
DiVenDRes 21 VICEnTE
DissaBte 22 YAnGÜELA
Diumenge 23 YAnGÜELA 

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

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

Francesc Gangonells Borras
87 anys · 11/07/2017

Farmàcia Casanovas
T | 937 143 376 | 937 474 956 

www.farmaciacasanovas.cat

Què ha d’incloure la 
farmaciola pel viatge?

Recoma-
nació

A l’hora de fer la maleta per marxar de vacan-
ces és important preparar una farmaciola te-
nint en compte les característiques del destí i 
la durada del viatge per tal de portar la medi-
cació i productes sanitaris necessaris per co-
brir qualsevol imprevist durant les vacances.

Depenent del destí, és recomanable incloure 
analgèsics, antitèrmics, antiinflamatoris, an-
tiàcids, laxants, antial·lèrgics, antidiarreics, 
antiemètics i antibiòtics, sempre que el metge 
ho consideri oportú.

També és important incloure material per fer 
cures com: sèrum fisiològic, iode, gases, espa-
radrap, tiretes, apòsits i benes. Segons a quins 
països viatgem també es recomana portar xe-
ringues i agulles esterilitzades, guants de làtex, 
tovalloletes d’alcohol i tisoretes de punta rodona.

No t’oblidis de la teva medicació habitual i de 
conservar-ne els prospectes, mai sabem quan 
els haurem de consultar. I recorda’t de prote-
gir la teva farmaciola del sol. Qualsevol dubte 
que tinguis pots consultar al teu metge, farma-
cèutic o trucar al 061.
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la contra

Adrián González

A Europa es 
prioritza la qualitat, 
al Japó la quantitat

Llicenciat en INEFC  i entrenador al ‘Ventforet Kofu’ al Japó

C
e

d
id

A
Als 4 anys ja anava fent cops de peu a tot el que 
es trobava pel carrer. El seu amor pel futbol el va 
portar a estudiar INEFC. Després d’experiències 
a EUA i Londres, ara fa d’entrenador al Japó

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Competitiu
Un defecte que no pots dominar?
Perfeccionista 
Una persona que admires?
La meva germana
La teva paraula preferida?
Passió 
quin plat t’agrada més?
Arròs amb llamàntol de la meva mare 
Un grup de música?
impossible només un
Una pel·lícula?
‘La vida és bella ’, de roberto Benigni
Un llibre?
Molts. Sobre futbol o alt rendiment es-
portiu i creixement personal. 
Un indret?
Barcelona centre 
Un viatge pendent?
 Amèrica del Sud 
Un comiat?
 Sayonara 

”

“

· Com comença la teva passió pel 
món del futbol?
Des que era molt petit ja sentia passió 
per aquest esport. Recordo tenir uns 
4 anys i anar pel carrer donant cops 
de peu a tot el que em trobava. Als 8 
anys ja vaig començar a jugar en un 
club de futbol.  

· Vas voler fer de la teva passió la 
teva professió.
Sí. Vaig créixer amb els valors de l’es-
port, cosa que em va ajudar a crear 
la meva personalitat i mantenir-me 
allunyat de moltes coses de l’entorn  
on era. A l’institut, vaig tenir la sort 
de trobar-me un professor d’Educa-
ció Física que em va influir en l’àmbit 
personal i professional. Em va explicar 
que hi havia una llicenciatura orien-
tada a l’esport. No vaig dubtar.  Avui 
mantenim una gran amistat.

· Llavors et vas decantar per la 
carrera d’InEFC.
Sí. Volia que la meva vida estigués rela-
cionada amb l’esport i concretament, 
amb l’alt rendiment al futbol. Durant 
els meus estudis d’INEFC,  era jugador 
i també entrenador de categories infe-
riors. A més, l’últim any de carrera vaig 
decidir preparar-me per a estudiar a 
l’estranger, perquè per a mi era cab-
dal aprendre anglès. Finalment vaig 
aconseguir una beca esportiva per a 
la universitat als EUA. Va ser un gran 
aprenentatge tot i que no vaig estar tot 
el temps previst, perquè l’experiència 
no va anar com m’esperava.

· Tot i això, decideixes tornar a 
provar a l’estranger.
Sí, tenia clar que no volia estar a Bar-
celona. Era un moment difícil en l’àm-
bit laboral per a la gent jove. Vaig 
prendre la decisió després de l’estiu 
de 2012. Vaig arribar sense res i amb 
un nivell d’anglès molt baix. Havia de 

compaginar l’academia d’anglès, amb 
moltes hores de feina pagades molt 
malament i sense tenir a veure amb 
el que t’agrada. Treballar per sobre-
viure. Tot i això, estic agraït per haver 
viscut aquesta experiència. 

· què fas quan tornes?
Vaig tenir la sort de començar a treba-
llar al futbol base del RCD Espanyol. 
Un dels millors planters de futbol base 
en l’àmbit nacional i internacional. 

· Com és la tasca de ser entrena-
dor d’adolescents?
Una tasca molt maca. Em sento re-
flectit quan els veig perseguir el ma-
teix somni que jo vaig tenir un dia. Sé 
el que significa i poder ajudar-los en el 
seu procés d’aprenentatge em recon-
forta molt com a entrenador. 

· quins valors intentes inculcar?
L’important és ajudar-los a créixer, pri-
mer com a persones, i després com a 

jugadors. Intento ser proper i els faig 
entendre que al futbol, per ser un es-
port col·lectiu, l’equip està sempre per 
sobre de l’individu. El respecte, el sa-
crifici, el treball en equip, la constàn-
cia o la resiliència són alguns dels as-
pectes fonamentals per a mi. 

· L’estada a l’Espanyol la combina-
ves impartint classes a la Federa-
ció Catalana de Futbol. 
Sí, vaig tenir la sort de poder fer de 
docent en els cursos d’entrenador. Va 
ser una experiència molt positiva a la 
meva carrera professional ja que el fet 
de tenir molta diversitat d’alumnat va 
fer que desenvolupés una capacitat 
d’adaptació molt gran per transme-
tre la informació. 

· Com fas el salt al Japó?
Gràcies a un amic i company de profes-
sió va sorgir la possibilitat de visitar el 
país dues vegades i compartir experi-
ències amb diferents clubs i acadèmi-

es de futbol. Va ser genial i arran d’ai-
xò se’m va oferir venir a entrenar a un 
club professional. Entreno al sub15 de 
Ventforet Kofu.

· Com és la vida al país nipó?
Una vida cultural molt diferent, però 
interessant. Els primers mesos van 
ser més complicats, però la gent aquí 
és adorable i fa que tot sigui més fàcil. 
Em sento bastant adaptat. Cada dia 
és un aprenentatge nou. De moment, 
em quedaré fins al desembre, que 
acaba la temporada.

· quines diferències hi ha entre el 
futbol japonès i l’europeu?
El sistema educatiu és diferent i això 
marca la manera d’interactuar amb l’en-
trenador. A Europa es prioritza la qua-
litat, al Japó, la quantitat. Tot i que està 
canviant, culturalment s’aprecia que 
el fer més és sempre sinònim de millor. 
També destaco el gran respecte, la disci-
plina i el sacrifici per part dels jugadors. 

  Cristina Domene


