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Setmanari d’informació local

El concurs d’imitació de famosos ‘Tu vecino me suena’ va tenir grans moments, com l’aparició d’una ressuscitada Amy Winehouse. || q. pascual

Nit d’estrelles 
a Can Font

Festes | p20

La música va ser la gran protagonista de la  
Festa Major de Can Font i Ca n’Avellaneda

Lluís Corominas 
lidera Junts pel Sí 
al Parlament

poLítiCA | p02

Entra en servei 
l’estació de FGC a Plaça 
Espanya de Sabadell

FeRRoCARRiLs | p06
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tema de la setmana política

Lluís Maria Corominas torna “a pri-
mera línia política”. Així ho asse-
gurat el polític castellarenc  que va 
ser nomenat divendres passat nou 
president del grup parlamentari de 
Junts pel Sí (JxSí). El nou càrrec al 
capdavant del grup parlamentari 
de la coalició representa la sortida 
de Corominas de la Mesa del Parla-
ment com a vicepresident primer. 
“A la vicepresidència estava més 
amb un to institucional, de treball 
per a tot el Parlament. Soc advo-
cat i la meva trajectòria ha estat 
molt lligada a la part jurídic. He 
treballat en el desenvolupament 
de la llei de transparència, del re-
ferèndum i de transitorietat”, ex-
plica Corominas. 

Quant al nou escenari que es di-
buixa, el diputat apunta que, “com 
a president del grup majoritari, 
canvien les coses. Això significa 

Corominas torna a primera línea 
política com a líder parlamentari de Jxsí 

Lluís M. Corominas  || parlament.cat

més intensitat en primera perso-
na però em fa il·lusió”. 

Corominas assegura que no va 
dubtar a dir que sí quan li van propo-
sar el càrrec divendres passat.   “Tinc 
molt clar que hem d’estar a dispo-
sició, i que en aquest moment som 
instruments pel projecte polític 
que representem”, afegeix.

Exalcalde de Castellar del Va-
llès, diputat des del 2003 i núme-
ro 17 de la llista per Barcelona a les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, 
Corominas està investigat pel Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC)  en el judici del 9-N, 
que també ha portat a la banqueta 
del tribunal més membres de la cam-
bra. Segons el nou president de JxSí, 
a la Mesa del Parlament s’han viscut 
“moments molt intensos, se’ns ha 
posat molta pressió judicial”. El di-
putat viu amb “preocupació relati-
va i amb la consciència tranquil·la” 
el desenvolupament d’aquesta causa. 
“A ningú li agrada tenir amenaces 

poLíTiCA | Jxsí

porta Lluís 
Corominas al 

parlament
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En aquest sentit, el polític recorda 
que es posa al capdavant d’un grup 
parlamentari “molt divers, amb 
gent d’esquerres, del PDeCAT, in-
dependents, al costat del govern 
en un moment en què volem deci-
dir el futur de Catalunya, i fer tot 
el possible perquè els catalans pu-
guin votar”.  

Finalment, l’ara president del grup 
parlamentari de JxSí, afegeix que 
“els que estem en aquest moment 
al capdavant de les institucions 
ens sentim molt útils per contri-
buir a fer la transformació real de 
Catalunya, a donar aquest pas de 
gegant al nostre país”.

reestructuració del govern

Corominas substituirà en el càrrec 
Jordi Turull, nou conseller de la Pre-
sidència i portaveu del Govern. El 
candidat per substituir Corominas a 
la Mesa del Parlament és el diputat de 
JxSí i alcalde de Besalú Lluís Guinó, 
proposta que haurà de passar per 
la votació de la cambra. La setmana 
que ve es produirà el relleu a la Mesa.

Aquest canvi de tasques de Co-
rominas està dintre del moviment de 
peces que ha provocat la remodela-
ció del govern de la Generalitat de 
divendres passat: la fins aleshores 
titular de Presidència, Neus Munté, 
va abandonar l’executiu, així com 
també ho van fer el ja exconseller de 
l’Interior, Jordi Jané, i l’exconselle-
ra d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, 
substituïts respectivament per Joa-
quim Forn i Clara Ponsatí.    

d’inhabilitació o de sancions, però 
no hem fet res mal fet. El que vin-
gui ja vindrà i ho assumirem amb 
tranquil·lat”, apunta. 

Tanmateix, Corominas reconeix 
que agafar el timó del grup parlamen-

L’exalcalde de Castellar deixa el càrrec de vicepresident primer del parlament de Catalunya

 R.G./J.G.

tari a les portes de la convocatòria de 
la votació de l’1-O suposa “una gran 
pressió però és apassionant. Seran 
unes setmanes amb una intensitat 
que difícilment es repetirà en la 
història dels propers anys”.  
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política

Espinosa, permanyer i Alavedra al final del seu primer ple com a regidors. || r.Gómez

Discurs de comiat de la regidora Glòria Massagué || r.Gómez

ple de benvinguda i de comiat

Ple emotiu per tancar el curs polí-
tic a l’Ajuntament de Castellar del 
Vallès. El comiat de la fins ara regi-
dora de Serveis Socials, Salut i Ha-
bitatge Glòria Massagué -que ha 
estat 10 anys al consistori- i la ben-
vinguda als tres nous representants 
de Decidim Castellar -Ita Espinosa, 
Ramon Permanyer i Xavi Alavedra- 
van donar molta solemnitat a la ses-
sió plenària de juliol, que s’avança 
tradicionalment una setmana amb 
motiu de les vacances d’estiu i que 
va tenir lloc dimarts passat.

Abans d’ocupar els seus llocs 
al ple en substitució d’Elisenda Ala-
many, Conxi Gracia i Jordi Uyà, 
Espinosa, Alavedra i Permanyer 
van prometre el càrrec fent el ma-
teix parlament: “Prometo complir 
aquelles obligacions del càrrec de 
regidor que em permetin treba-
llar per millorar el benestar de 
les persones de Castellar complint 
aquelles lleis que defensin el bé 
comú, la justícia social i la lliber-
tat i sobirania del poble català de-
sobeint aquelles que vagin en con-
tra d’aquests valors i principis”.  

modernització dels polígons

Abans de l’emocionant comiat a 
Massagué, el ple va aprovar pràc-
ticament sense debat una bateria 
de temes vinculats amb el perso-
nal de l’Ajuntament (modificació 
de la plantilla i dels llocs de treball 
municipals). Segurament el punt 
més transcendent va ser l’apro-
vació d’una moció presentada per 
ERC que instava l’equip de govern 
a demanar un paquet de subvenci-
ons de la Diputació per a la millora 
dels polígons industrials. El ponent 
de la moció, Ferran Rebollo (ERC), 
va informar que la Diputació ha en-
gegat el Pla de modernització dels 
Polígons, “que comptarà amb dues 

L’adeu de Glòria Massagué coincideix amb la incorporació d’ita espinosa, Ramon permanyer i xavi Alavedra de Decidim

convocatòries, una primera dins 
setembre del 2017 amb una dota-
ció de 15 milions d’euros i una se-
gona convocatòria pel 2018 dotada 
també amb 15 milions, amb l’obli-
gació d’un cofinançament per part 
de l’Ajuntament o de les Associa-

cions empresarials existents o bé 
per capital privat”. Des de Deci-
dim, Ita Espinosa, va recordar que 
el seu grup ja havia denunciat “la 
problemàtica situació dels polí-
gons: només cal veure Can Bages, 
un dels nyaps més importants del 

AJUnTAMEnT | pLe MuNiCipAL De JuLioL

Presa de possessió d’Ita Espinosa, 
Ramon Permanyer i Xavi Alavedra 
com a nous regidors de Decidim 

Moció del grup municipal d’ERC per 
la modernització polígons industrials 

Moció de tots els grups municipals 
de suport al Correllengua 2017 

Renúncia al càrrec de la regidora 
Glòria Massagué 

govern socialista”. Segons Espi-
nosa, manca manteniment i mo-
dernització.  L’alcalde, Ignasi Gi-
ménez, va coincidir amb Espinosa 
admetent que “hi ha molta feina a 
fer”. “Estem contents que la Di-
putació engegui un programa es-
pecífic per a la modernització de 
polígons”, va assenyalar l’alcalde. 

suport al correllengua

Els grups municipals també van 
aprovar una moció de suport al 
Correllengua, com es ve fent en els 
darrers anys, i que organitza la Co-
ordinadora d’Associacions per la 
Llengua catalana (CAL). En aquest 
punt, malgrat l’acord unànime, el 
regidor d’ERC Josep Maria Calaf 
va retreure l’equip de govern que 
la subvenció a la CAL havia expe-
rimentat “un reducció del 25%”. 
Relacionat amb el tema de les sub-
vencions, ja en l’apartat de precs 
i preguntes, la portaveu del PDe-
CAT, Bea Garcia, va criticar que 
se li havia denegat una subvenció 
a l’entitat animalista ADA Caste-
llar. Segons el portaveu de l’equip 
de govern, Aleix Canalís, ADA no 
acomplia els requisits establerts en 

 J.G.

ACoRDS pRinCipALS
la convocatòria però que, “de cara 
a les ordenances de l’any vinent 
podran tenir una subvenció espe-
cífica relativa a la seva activitat 
amb les colònies de gats”.

emotiu adeu de massagué

El tram final del ple va ser un emotiu 
discurs de comiat de Glòria Massa-
gué, qui ha estat 10 anys al capdavant 
de regidories tan sensibles com Ser-
veis Socials, Habitatge, Salut o Coo-
peració i Gent Gran. La ja exregido-
ra va confessar que quan va entrar a 
l’Ajuntament el seu plor era “més de 
por que d’alegria”. A nivell de gestió, 
va voler destacar la posada en marxa 
de la regidoria de Gent Gran i l’apos-
ta per mantenir la cooperació inter-
nacional i del mandat anterior, tota 
la feina desenvolupada a Serveis So-
cials “durant l’etapa més dura de 
la crisi”. “Hem passat uns anys 
molts durs però ens n’hem ensor-
tit”, va dir Massagué. Finalment va 
explicar que plegava per motius “es-
trictament personals: necessito 
estar més tranquil·la una tempo-
rada llarga”. Per acabar, va citar el 
seu “estimat Gabo”, Gabriel García 
Márquez: “La vida no es la que uno 
vivió, sino la que uno recuerda y 
cómo la recuerda para contarla”. 

Davant de l’aplaudiment unà-
nim del plenari i del públic assistent 
que omplia Ca l’Alberola, l’alcalde li 
va lliurar una ínsignia de l’escut de 
l’Ajuntament que s’atorga als regi-
dors que superen els 8 anys en el 
càrrec. Giménez va agrair els anys 
de dedicació de Glòria Massagué i 
la seva tasca liderant  Serveis So-
cials. “Has posat nom i cognoms 
a qui més malament ho està pas-
sant per la crisi. Nosaltres posem 
les persones al centre de la políti-
ca”, li va dir l’alcalde. Els portaveu 
de l’oposició també van subratllar 
justament aquesta etapa del seu pas 
per l’Ajuntament portant una de les 
regidories més complicades.  
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actualitat

Acabem de creuar l’equador del mes de 
juliol en plena onada de calor que afecta 
arreu del territori. Una sensació tèrmica 
càlida que ens acompanya des de finals 
del mes de maig i principis del juny pas-
sat, quan les temperatures es van enfilar 
fins prop dels 30 graus. La primevera es 
va vestir amb temperatures de ple estiu. 

De fet, aquest juny ha estat el segon 
més càlid de les dues últimes dècades a 
Castellar segons les dades registrades a 
l’estació meteorològica de Cal Botafoc. 
La temperatura màxima al juny va ser 
de 36,5 graus. “Enguany la temperatu-
ra mitjana ha estat de 24 graus, quan 
la mitjana acostuma a ser de 21 graus. 
Amb tot, encara no arribem a les dades 
que es van registrar el 2003, l’any més 
càlid segons les dades de Cal Botafoc. 
El juny d’aquell any la temperatura 
mitjana va ser de 25 graus”, explica 
el meteoròleg de L’Actual Jordi Moré. 

Quant a les precipitacions, el mete-
oròleg detalla que la primavera ha estat 
fonamentalment seca, amb poques plu-
ges, “un fet que es compensa perquè 
al febrer i al març va ploure més del 
que és habitual”.  

un estiu lleugerament més càlid
el mes de juny passat ha estat el més calorós de les últimes dues dècades amb màximes que han arribat als 36,5 graus

  Rocío Gómez 

METEoRoLoGiA | bALANç

Tot i això, l’estiu va començar de 
manera anticipada però intermitent per-
què després de superar de llarg els 30 
graus, “l’ambient es va refrescar amb 
temperatures més baixes del que és ha-
bitual, per tornar a valors normals al 
juliol. Va ser un parèntesi que va durar 
poc. En el que portem d’estiu, no s’ha 
produït cap xifra rècord”, detalla Moré.

Pel que fa a la tendència que segui-
rà el que queda de l’estiu, el meteorò-
leg apunta que les previsions anuncien 
un estiu “sec i una mica més càlid que 
l’any passat, propi del nostre clima”.  
Si seguim l’evolució de les dades meteo-
rològiques de Castellar de les darreres 
dues dècades, podem constatar que “els 
estius són cada cop més llargs, i els hi-
verns s’escurcen”, diu Moré. 

Justament, a principis de setem-
bre de l’any passat es van assolir tem-
peratures inusualment altes per l’èpo-
ca. Així, els termòmetres es van enfilar 
fins els 37 graus. Les altes temperatures 
ens van acompanyar fins a finals de l’oc-
tubre passat.  Moré conclou que és difí-
cil fer una previsió de com serà la resta 
de l’estiu però afegeix que “la tendència 
que s’observa és d’un ascens de les tem-
peratures mitjanes, no només a l’estiu 
sinó durant tot l’any”.  

36,5 º 
Va ser la 
temperatura 
màxima del mes de 
juny passat 

29,5 º 
Va ser la 
temperatura 
màxima del mes de 
maig passat 

Dues castellarenques es refresquen en una terrassa  || arxiu

Ja fa dues setmanes des que es va in-
cendiar l’empresa Dispopack del Pla 
de la Bruguera i en aquests 14 dies, la 
nau no ha deixat de fumejar.  De fet, el 
pla bàsic d’emergència que es va ac-
tivar, continua actiu fins que comen-
cin els treballs d’enderroc, previsi-
blement en els propers dies. Durant 
aquesta setmana, l’asseguradora Ca-

tot a punt per enderrocar 
la nau industrial cremada

Dues setmanes després de l’incendi,  la nau encara fumeja. || q. pascual

talana Occidente ha rebut diferents 
pressupostos de les empreses que 
s’han presentat per fer les tasques 
de desenrunament, treball que s’ad-
judicarà en breu.

Fins que comencin els treballs 
de desmuntatge de les peces de la nau, 
el recinte continua precintat amb tan-
ques i amb un vigilant de seguretat. 

A més, durant aquesta darrera set-
mana, els bombers han remullat di-
verses vegades les restes, coincidint 
a més, amb l’onada de calor. 

Una vegada es conegui el nom 
de l’empresa d’enderroc, comença-
rà una tasca conjunta amb Bombers, 
Mossos d’Esquadra i pèrits, que hau-
ran de fer les diligències pertinents 
per començar la investigació. Serà 
una feina compartida, ja que fins que 
els agents no obtinguin les proves que 
necessitin, els operaris d’enderroc no 
podran tirar a terra els elements da-
nyats estructuralment. 

Recordem que l’incendi es va 
iniciar a l’empresa Dispopack diven-
dres 7 de juliol cap a les 14.15 del mig-
dia. Fins a una vintena de dotacions 
de bombers es van desplaçar fins al 
carrer Conca de Barberà, al Pla de la 
Bruguera, on està ubicada l’empresa 
dedicada a productes d’envasat ali-
mentari. La nau, una estructura de 
formigó d’uns 1.000 m2 i amb un so-
terrani de 500 m2, s’ha vist totalment 
afectada per l’incendi, i diverses pa-
rets van caure la mateixa tarda de di-
vendres.   || cristina domene

inCEnDi | eMpResA DispopACk

L’Ajuntament de Castellar, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya han posat en marxa els dispositius de vigilància per a la pre-
venció i l’actuació en incendis forestals. Des de Setmana Santa i fins a fi-
nals de setembre, el consistori té contractat una vigilant per a Castellar 
Vell, que treballa durant els caps de setmana i els dies festius. D’aquesta 
manera, es dona compliment a la normativa de la Generalitat que posa 
com a condició que les àrees d’esbarjo, en període d’alt risc d’incendi, dis-
posin d’un vigilant per al seu funcionament. La visibilitat d’aquest punt, 
a més, fa que s’integri en la xarxa de vigilància de cara a alertar de pos-
sibles incendis. Cal assenyalar que, com en els darrers estius, l’àrea d’es-
barjo de Castellar Vell romandrà tancada el mes d’agost, coincidint amb 
el període de màxim risc d’incendi i menor afluència d’usuaris.
El consistori també col·labora amb el Pla d’Informació i vigilància con-
tra incendis forestals (PVI) de la Diputació de Barcelona, a través d’un 
conveni signat entre ambdues administracions i l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF). El conveni estableix la contractació de dos informadors 
que fan ruta amb un tot terreny pel nostre terme municipal i el de Sa-
badell, i l’Ajuntament assumeix les despeses de combustible del vehicle. 
Les tasques principals d’aquests informadors, que treballaran en dies 
alternatius del 16 de juny a l’1 de setembre, de 12.30 a 19.30 hores, són de-
tectar qualsevol indici de foc i informar la població del perill d’incendi i 
de la prohibició de fer foc a menys de 500 metres del bosc. Des de l’any 
2011, la vigilància en l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac s’ha inclòs en el mateix programa a través de la ruta del PVI que 
es fa des del municipi de Sant Llorenç Savall. A més, des de la Direcció 
General d’Emergències també s’ha posat en funcionament el punt de 
guaita del Puig de la Creu, cobert per dues persones que fan torns del 19 
de juny al 18 de setembre, en horari de 10.30 a les 20.15 hores  || redacció

Dispositius de vigilància 
per prevenir els incendis

pREvEnCió | estiu 2017

L’Ajuntament té contractada una vigilant 
per a Castellar Vell i  hi ha dos informadors

+ ESTiU

prevenir un cop de calor

Amb l’arribada de les altes tempera-
tures Protecció Civil ha publicat un 
seguit de consells per evitar un cop de 
calor. Per començar, és recomanable 
abaixar les persianes de casa i només 
obrir-les a les nits per no acumular 
calor a les llars, caminar per l’ombra 

o evitar sortir al carrer i fer activitats 
que requereixin esforç físic entre les 
12 del migdia i les 5 de la tarda. També 
és recomanable vestir roba còmoda i 
lleugera, de colors suaus, protegint el 
cap amb un mocador o un barret, portar 
sempre aigua i un vano amb nosaltres. 
L’alimentació també és fonamental. Així, 
s’ha d’apostar per amanides, fruites, 
sucs i batuts, menjars refrescants que 
no comporten una digestió pesada i ens 
aporten una dosi extra d’hidratació.
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lleure

L’espai de jocs de la plaça Catalunya es 
va posar en funcionament fa tot just un 
mes. Des de la seva inauguració el 16 
de juny i la seva obertura el dissabte 17, 
són molts els infants que van a refres-
car-s’hi i a jugar amb l’aigua, concre-
tament han passat unes 12.000 per-
sones, segons dades de l’Ajuntament.

Els matins de dilluns a divendres, 
acostumen a ser els casals d’estiu de 
la vila els que omplen de nens i nenes 
aquest espai. És el cas dels Xispis, que 
tal com explica un dels seus monitors, 
Carles Hernández: “habitualment 
venim un parell de cops a la setma-
na”. “Els nens estan súper alegres” 
i, segons descriu Hernández, gaudei-
xen de tots els jocs que hi ha. “Em sem-
bla que és perfecte, és una activitat 
molt recreativa pels nens i pel poble 
i crec que han encertat molt en fer 
aquest espai”, opina el monitor sobre 
la iniciativa.

Tot i que a les tardes d’entre set-
mana sol ser el moment en què hi ha 
més afluència a la zona, alguns també 
opten per anar-hi al matí. És el cas del 

Jocs d’aigua divertits per fer passar la calor
L’espai recreatiu estrenat a la plaça Catalunya ha registrat uns 12.000 usuaris totals en el seu primer mes obert

 Anna parera

pLAçA CATALUnyA | JoCs D’AiGuA

Biel i el seu germà Iago que des que els 
jocs van entrar en funcionament hi han 
anat unes 7 vegades. “Passem molta 
estona jugant als jocs d’aigua”, ex-
pressa Iago, que també comenta els 
jocs que li agraden més: “els dels ca-
nons, la torre que es mou i el parai-
gua”. El Biel, també prefereix la part 
dels canons que llencen aigua i detalla 
com funciona: “és molt fàcil, has de 
disparar els canons per mullar a la 
gent. Em sembla un dels més diver-
tits de la zona del parc”. Normalment, 
per jugar “faig com guerres amb els 
meus amics o jocs com ara el rellot-
ge amb l’aigua”, relata el Biel.

Malgrat tot, els caps de setmana 
són els dies amb més afluència, quan 
es calcula que hi passen un miler de 
persones entre els dos dies. Pel que fa 
a la resta de la setmana, de dilluns a di-
vendres, també s’hi concentren bona 
part d’usuaris, uns 300 diaris, de ma-
nera que unes 2.500 persones gaudei-
xen setmanalment d’aquest nou espai. 

En total, la zona recreativa comp-
ta amb 43 jocs d’aigua, distribuïts en 
dues zones diferenciades. D’una banda, 
un espai familiar amb 25 jocs per a totes 
les edats, com ara els canons, la torre 

amb una bandera que dispara aigua i 
gira o la roda que es mou amb la força 
de l’aigua. Aquest últim és un dels que 
li agrada a la Noa “perquè quan tens 
calor i estàs aquí jugant pots po-
sar-te aigua per la cara i és diver-
tit”. I, d’altra banda, hi ha la zona infan-
til amb 18 elements lúdics per als més 
petits.  Els jocs han aportat un canvi 
a la plaça Catalunya. Fins ara, segons 
afirma Gonzalo Fernández, veí de la 
zona,  un espai força apagat i que ha 
guanyat moviment amb aquesta nove-
tat. “Em sembla molt bé aquesta ini-
ciativa, perquè que aquesta plaça ha 
estat molt deixada, portàvem anys 
amb mala imatge i poca visibilitat”. 
Una bona opció per fer passar la calor 
i també “perquè gaudeixin els joves i 
els xavals d’avui en dia, ho trobo molt 
positiu”, valora Fernández.

La instal·lació funciona tots els 
dies de 10 a 21 hores i estarà oberta 
fins a mitjans d’octubre. A més a més, 
compta amb unes dutxes i un contro-
lador, que s’identifica per portar una 
samarreta vermella, que vetlla per 
un bon funcionament de l’espai, alho-
ra que explica com funcionen els dife-
rents jocs  d’aigua.   Un pare amb la seva filla en un dels jocs per als més menuts. || c.domene



DEL 21 AL 27 DE juLioL DE 201706

infraestructures

El Departament de Territori i Sostenibilitat millora les comunicaci-
ons amb autobús entre Castellar del Vallès i Sabadell amb la incor-
poració d’un nou bus a la línia C1 a partir del pròxim 20 de juliol, co-
incidint amb la inauguració de les noves estacions de Ferrocarrils de 
la Generalitat a Sabadell. D’aquesta manera es garanteix la intermo-
dalitat amb el servei ferroviari d’FGC i es milloren les condicions de 
mobilitat amb Sabadell.
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, i l’alcalde de 
Castellar, Ignasi Gimenez, s’han reunit aquest dijous per acordar aques-
ta millora i també s’han compromès a treballar conjuntament per mi-
llorar els serveis de transport els caps de setmana a partir de principis 
de 2018, una de les prioritats en matèria mobilitat per als castella-
rencs. Ara mateix, només hi ha una freqüència de pas de mitja hora.

A part de la millora del temps de recorregut que es guanya amb 
la incorporació del nou bus, el servei passarà a tenir 17 noves expedi-
cions per sentit. Passarà de les 65 actuals a 82. Aquesta línia, operada 
per La Vallesana, del grup Moventis, permet fer l’intercanvi modal amb 
la parada de Plaça d’Espanya de Rodalies i amb la nova estació Saba-
dell Nord d’FGC que entrava en funcionament ahir dijous.

L’Ajuntament també reclama que es faciliti la millora de les pa-
rades a les urbanitzacions Airesol A-B i C, de manera que siguin més 
segures i que els vehicles puguin recollir els usuaris en els dos sen-
tits. A més, des de Castellar es considera important crear un servei 
de park&ride que pugui ser utilitzat gratuïtament pels usuaris de l’in-
tercanviador de la plaça d’Espanya de Sabadell. D’altra banda, es de-
mana que es consideri la creació de serveis directes a la UAB i a Ter-
rassa, pensant en els estudiants, i que es potenciï la línia directa a 
Barcelona.   || redacció

Primeres passes per 
millorar la freqüència de 
busos els caps de setmana 

Reunió entre representants de Territori i l’Ajuntament a Barcelona. || cedida

MoBiLiTAT | tRANspoRt púbLiC

La comitiva a la carretera que divideix els polígons de Can pagès i Can Carner || c. d.

poLíGonS inDUSTRiALS | 
pARtit popuLAR

Nou reclam 
per connectar 
la B-124

Alejandro Fernández, portaveu del 
grup parlamentari del PPC, va fer 
divendres passat, 14 de juliol, un re-
corregut pels diferents polígons del 
nostre municipi acompanyat del pre-
sident de la secció local, Antonio Car-
pio; Elisabeth Jiménez, secretària 
General a la Província de Barcelona 
i Josep Gallés, membre de la Junta 
Local. “Fa molts anys que recla-
mem la connexió de la C-58 amb la 
B-124. Des del Partit Popular hem 

presentat diferents propostes de 
resolució, totes aprovades. La pri-
mera va ser fa 4 anys, la darrera, 
fa un any, però la Generalitat sem-
bla que està més preocupada per 
altres coses”.

Alejandro Fernández va recor-
dar durant la visita que el 7 de juliol 
de l’any passat es va aprovar la pro-
posta de resolució, presentada pel 
Partit Popular, per connectar les dues 
vies. “He vingut amb el meu cotxe i 
he pogut copsar de primera mà la 
dificultat que suposa travessar Sa-
badell i com de poc atractiu resul-
ta venir fins a Castellar per la seva 
carretera. Però la Generalitat ha 
demostrat la incapacitat que té per 
fer passes i que està més pendent 
d’altres coses, per això tornarem 
a presentar la moció tantes vega-
des com faci falta i insistirem per-
què això es faci realitat”.

Segons va manifestar Anto-

nio Carpio la intenció és que Fer-
nández s’emportés del recorregut 
pels diferents polígons una fotogra-
fia en viu de com està la zona indus-
trial: “Que visiti els polígons d’El 
Pla de la Bruguera, Can Carner i 
Can Bages, polígon que es va ini-
ciar als anys 2000 i que està total-
ment paralitzat. Si no els dinamit-
zem, Castellar mai serà atractiva 
i passarà com va passar amb la 
Sony, que les grans empreses no 
volen estar aquí i marxen, o no di-
rectament no venen”.

Fernández i Giménez també 
van expressar que un segon motiu de 
la visita és donar suport des de l’es-
tructura del partit a l’Antonio Car-
pio i al seu equip. “Són molt treba-
lladors, molt insistents, no paren 
de fer propostes i creiem que això 
es veurà recompensat en les pro-
peres eleccions municipals”, van 
concloure.   ||  cristina domene

Coincidint amb la inauguració de 
les 3 noves estacions de Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) a Sabadell, ahir 20 de juliol, 
la línia d’autobús C1, que connecta 
Castellar del Vallès amb Sabadell, 
ha augmentat la seva freqüència de 
pas. Aquest canvi suposa que a par-
tir d’ara aquesta línia de La Vallesa-
na, farà 5 expedicions cada hora de 
dilluns a divendres (excepte el mes 
d’agost), en lloc de les 4 expedicions 
que feia fins ara. Els dos municipis, 
doncs, estaran connectats cada 12 
minuts. A banda, d’alguns minuts 
de retards, a causa de les tasques 
de neteja en els vorals de la B-124, la 
resta d’autobusos han fet el trajec-
te sense problemes. “He agafat el 
bus a Castellar i ha passat a l’ho-
ra. A més, com hi ha més freqüèn-
cia, es nota que hi ha menys gent i 
es va molt millor”, ha explicat una 
usuària que ha baixat a la parada de 
la plaça Espanya a Sabadell. 

A la inauguració, el conseller 
de Territori, Josep Rull, ha destacat 
que la connexió entre Renfe i Ferro-
carrils de la Generalitat (FGC) que 
ha entrat en funcionament a la plaça 
Espanya, a l’estació Sabadell Nord, 
“transformarà la mobilitat a Cas-
tellar del Vallès”. Rull ha posat com 
a exemple les noves possibilitats de 
millora de transport públic per con-
nectar-se amb la Universitat Autò-
noma (UAB) o amb l’altra capital 
de la comarca, Terrassa. Per la seva 
part, també durant la inauguració, 
el president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, s’ha referit a Castellar 
del Vallès tot recordant que al ma-
teix temps que es posava en marxa 
les cinc estacions dels FGC a Saba-

“La nova estació transformarà
la mobilitat dels castellarencs”

Castellarencs baixen de La vallesana a la plaça Espanya, al costat de l’estació. || c.d.

el conseller Rull valora l’impacte de l’ampliació dels FGC a sabadell

fGC i REnfE | pLAçA espANyA

puigdemont descobreix el cartell del tren Muriel Casals a la nova estació. || j.G.

dell, arrenca “un nou servei d’auto-
bús entre Castellar i Sabadell per fer 
la intermodalitat més fàcil”. 

Lluny queda ja la possibilitat de 
que es faci realitat en els pròxims anys 
el perllongament dels FGC des de Saba-

dell Parc, la darrera estació del municipi 
veí, fins a Castellar del Vallès, una alter-
nativa que va estar a sobre de la taula a 
finals de la dècada passada abans que 
s’autressin les obres per manca de fi-
nançament   || c.d./j.G.
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Al final, la Conselleria de Salut ha 
decidit posar fil a l’agulla i anar per 
feina amb les inquietuds i demandes 
que plantegen els municipis de l’àrea 
d’influència del Parc Taulí per resol-
dre amb urgència dotar de pressupost 
i personal tant l’Atenció Primària de 
les poblacions com el Servei d’Urgèn-
cies del centre hospitalari. Dijous de la 
setmana passada, en una reunió amb 
representants dels municipis celebra-
da al Parlament, el conseller de Salut, 
Antoni Comín, es va comprometre a 
crear “una mesa de diàleg amb la 
conselleria per tenir una relació 
més fluïda amb les poblacions”, se-
gons assenyala el primer tinent d’al-
calde de Castellar, Joan Creus, que 
va estar present a la reunió. De fet, la 
trobada va ser l’acord a què van arri-
bar els municipis a principis de juny 
a Polinyà.

La mesa tractarà aspectes d’in-
terès relacionats amb l’Hospital Taulí, 
com ara el seguiment del seu funcio-
nament, l’actualització de necessitats 
i demandes, i al mateix temps, aspec-

Mesa del diàleg pel taulí

El conseller de Salut amb representants dels municipis de làrea del Taulí. || cedida

els municipis han acordat amb salut constituir-la al setembre

tes reivindicats des dels municipis. En 
aquest sentit, entre d’altres, s’analit-
zaran dades d’activitat i altres indica-
dors i dades d’interès relatives als Cen-
tres d’Atenció Primària del Territori, 
tant quantitatives com qualitatives. 

També es va reivindicar la re-
cuperació de plantilles i recursos a 
l’atenció primària, a més de la millora 
als Centres d’Urgència d’Atenció Pri-

   Jordi Rius

SALUT | tRobADA

mària (CUAP) per alleugerir la pres-
sió a urgències del Taulí, tot i que de 
moment no hi ha cap compromís per 
part del Departament de Salut.

Creus considera que la reunió 
amb el conseller va ser molt satisfac-
tòria ja que “entenem que el Depar-
tament ha estat amatent a les nos-
tres consideracions i ara ha estat 
el moment de materialitzar-ho”.  

Arran de la proposta de Castellar en 
Comú de fer pagar a l’Església Catò-
lica l’IBI de les seves propietats a la 
vila, l’equip de govern ha fet públic 
que s’estudiarà la viabilitat d’aques-
ta iniciativa. Els comuns raonen la 
proposta a partir d’una sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Euro-
pea (TJUE) del 27 de juny -sobre un 
col·legi catòlic del municipi de Geta-
fe- que obre la porta a deixar de boni-
ficar aquest impost en alguns casos, 
sobretot en espais on es duguin a 
terme activitats econòmiques. És 
per això que van sol·licitar a l’equip 
de govern que estudiés aquesta sen-
tència del TJUE i la possible deriva-
da castellarenca.

Segons informa l’Ajuntament, 
aquest té delegades en l’Organisme 
de Gestió Tributària (ORGT) de la 
Diputació de Barcelona la gestió i 
recaptació dels impostos, també 
l’IBI. Aquest organisme ja està es-
tudiant els efectes que pot tenir la 
sentència del TJUE  sobre el padró 
de l’impost del nostre municipi. Per 
tant, segons l’equip de govern, “en el 
moment que per part dels Serveis 

L’equip de govern estudia 
la proposta dels Comuns 
de fer pagar IBI a l’església

CASTELLAR En CoMú | FisCALitAt

Jurídics de l’ORGT es consideri que 
es pot sotmetre a tributació algun bé 
propietat de l’església catòlica que 
actualment no estigui tributant, 
ens ho farà constar i hi actuarem”. 

crítiques del partit popular

El Partit Popular de Castellar ha criti-
cat la proposta apuntant que es tracta 
“d’un clar atac a l’església catòlica 
per part de l’equip de govern”,  diu el 
president local, Antonio Carpio i, per 
això, ha reivindicat “la gran tasca as-
sistencial que realitza l’Església 
amb les persones més necessita-
des al nostre municipi juntament 
amb Càritas o Creu Roja”. Carpio 
diu que “està preocupat” perquè 
tot un equip de govern “desconegui  
aquesta informació”.  Carpio diu que 
darrerament l’equip de govern  s’es-
tà dedicant més a satisfer “algunes 
formacions polítiques amb accions 
que no aporten res al municipi” . Se-
gons el PP, la sentència del TJUE “no 
invalida la resta de jurisprudència 
que ja hi ha al respecte de sentèn-
cies dels tribunals Constitucional 
i Suprem”.  || redacció
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· Pilates

· Il·lustració
· Stop Motion

· Grafologia
· Les signatures a la grafologia

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

EXPRESSIÓ 
CORPORAL

NOVES 
TECNOLOGIES

ARTS PLÀSTIQUES 
I MANUALS

IDIOMES INFANTS

HABILITATS 
SOCIALS

· Iniciació a Internet
· Iniciació a la informàtica
· Ofimàtica
·Vull ser YouTuber”

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

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

IDIOMES ADULTS

INFORMÀTICA
 I TIC

Nova oferta de cursos 2017-2018!
inscripcions obertes al sAC (el Mirador)

Més informació: 
www.elmiradorcastellar.cat

Col·lectius amb 20% de descompte:
· Persones en situació d’atur inscrites al 
 Servei d’Ocupació de Catalunya
· Persones de 65 anys o més
· Persones discapacitades amb acreditació

· Famílies nombroses o monoparentals  
 que disposin de carnet acreditatiu
· Infants a partir del 2n germà matriculat

publicitat
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L’estudiant sentmenatenca Carmina 
Corominas ha completat un minuci-
ós estudi sobre els quintos a Caste-
llar entre 1845 i 1963 prenent com a 
referència la documentació de lle-
ves que hi ha a l’Arxiu Municipal. 
L’estudi fa una descripció, una pro-
posta d’elaboració del catàleg i un 
índex de noms - uns 1.895- de tots els 
quintos de Castellar en aquest perí-
ode de més de 100 anys i és el treball 
final del Màster d’Arxivística i Ges-
tió de documents de l’Escola d’Arxi-
vística associada a la UAB.  Coromi-

Nou estudi sobre els quintos de 
Castellar de 1845 a 1963

Un document d’exempció d’un quinto de 1940 després de fer-li un reconeixement. || j.r.

Carmina Corominas ha revisat els documents de lleves que hi ha a l’arxiu

nas  va venir a Castellar el juliol de 
l’any passat i just un any després ja 
l’ha presentat.

Si bé la documentació sobre 
lleves de què disposa l’Arxiu Mu-
nicipal s’allarga fins al 2001, “vaig 
preferir acotar-ho fins al 1963 
per una qüestió de temps i a més, 
vaig fer un índex de noms, que es 
pot penjar a l’apartat de l’Arxiu 
al web municipal però, per una 
qüestió de protecció de dades, no 
pots posar més de 50 anys”, expli-
ca Corominas. A més, entre 1964 i 
1969 no es guarda documentació.

El període estudiat comprèn 
conflictes com els de Cuba o Filipi-

ARxiU MUniCipAL | tRebALL Fi De MAsteR

nes, les guerres carlines, la guer-
ra d’Àfrica i la Guerra Civil. “Són 
èpoques de força mobilització 
militar, amb lleves extraordi-
nàries i un gran increment dels 
pròfugs”.  Corominas també ha 
observat les diferents exempcions 
on  “tothom intentava a veure si 
es podia salvar al·legant si era 
fill de vídua, de família pobra 
o tenia un pare amb discapaci-
tat, circumstàncies que li podi-
en estalviar el servei militar”. 
Entre la documentació hi ha els 
expedients generals i els perso-
nals de cada quinto on hi figuren 
totes les mides antropomètriques  
com l’alçada, el pes i el contorn 
de tòrax a més si els quintos són 
curts de talla o de vista “motius 
pels quals podien ser exempts”. 
Els expedients d’exempció s’ana-
ven revisant cada tres anys, “és 
a dir, si es comprovava que la 
mare vídua del quinto es torna-
va a casar,  ja tenia qui el podia 
mantenir i el quinto ja podia 
anar al servei militar”.

La Generalitat diu que els 
expedients personals a partir de 
1946 es poden eliminar i dels ge-
nerals s’ha de conservar l’acta de 
tancament. “De fet, al treball dic  
que això s’hauria de revisar per-
què això és documentació que, a 
la llarga, la gent voldrà estudi-
ar perquè forma part de la his-
tòria del seus avantpassats”. 

 Jordi Rius

Martínez de foix a la ràdio. || arxiu

Francesc Martínez de Foix, director 
general del Grup Cooperatiu TEB, 
va morir diumenge als 63 anys des-
prés d’un mes i mig de lluita contra 
les seqüeles que li havien produït 
un ictus. Va destacar pel seu com-
promís amb les persones amb dis-
capacitat intel·lectual i amb els va-
lors del cooperativisme i l’economia 
social.  Al 2012 va rebre la Creu Sant 
Jordi en reconeixement a aquesta 
dedicació.

Pilar Altarriba, Directora de 
l’Àrea Social de TEB Castellar, el 
recorda “com una persona molt 
propera tant als treballadors com 
als professionals, a més de tenir 
molta memòria, ser molt ràpid 
en idees i de tenir la capacitat de 
posar-se en la pell de l’altre, ser 
resolutiu, dinàmic i amb un gran 
lideratge”. Martínez de Foix venia 
sempre que calia, com a mínim una 
vegada al mes a les reunions del TEB 
Castellar, encara que “sempre esta-
va a l’aguait i seguia fil per randa 
les activitats que anàvem fent” . 
Respecte a la seva relació perso-
nal, Altarriba reconeix que Martí-
nez de Foix tenia “un caràcter fort, 
que defensava les seves idees fins 
al final” i en el qual “podies tenir 
plena confiança”. També és re-
marcable que la seva relació amb 
treballadors i professionals anava 
més enllà de l’esfera professional 
i “era un home conseqüent amb 
les seves idees, sabia treure el mi-
llor de tots nosaltres i senties el 
seu suport i confiança en tot mo-
ment”. En l’àmbit de l’esport, va de-
fensar l’accés de les persones amb 

Mor Francesc Martínez de 
Foix, director general del TEB

oBiTUARi | teRCeR seC-

discapacitat intel·lectual a l’esport 
i al lleure i va participar activament 
en la fundació de la Federació Ca-
talana d’Esports amb Discapaci-
tat (ACELL), entitat que va presi-
dir durant 23 anys, fins que al març 
de 2017 va passar el relleu a Mari-
na Gómez. Va contribuir a fundar 
Special Olympics Espanya i Speci-
al Olympics Catalunya, entitats de 
les quals va ser president. El 1992 va 
impulsar els primers Jocs Special 
Olympics a Barcelona i Vilanova, els 
quals van significar un avenç en el 
reconeixement de les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

Martínez de Foix a dedicar 
també esforços a aglutinar i enfor-
tir el sector de la discapacitat intel-
lectual, especialment des de la de-
fensa del dret al treball. En aquest 
sentit, va participar activament en 
l’antiga APPS i Coordinadora de Ta-
llers (fusionades amb el que avui co-
neixem com a Dincat).  || redacció
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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.

900 900 120  Telèfon gratuït i confidencial 
d’atenció a dones en situació de violència masclista

NO ÉS NO
PROU AGRESSIONS · FM17 · CASTELLAR DEL VALLÈS

Us presentem el nostres  projectes 
que posarem en marxa a partir del 
mes de setembre:
*  ESTIMA’T I SERÀS FELIÇ: Volem 
millorar l’autoestima dels Castella-
rencs.  Oferim tallers i teràpies: Ta-
ller per millorar l’autoestima; t’ense-
nyarem a pentinar-te, a pintar-te les 
ungles, automaquillar-te! A que et 
vegis guapa, a estimar-te. Taller d’ac-
tualització de creences malsanes, ta-
ller de gestió de les emocions, teràpia 
gestalt, teràpia de polaritat, coach in-
tegratiu, practitioner PNL. Bols tibe-
tans,  kundalini ioga, meditació guia-
da, equilibri dels centres energètics 
de la persona.     
- CAMINANT, PER LA VIDA: Pro-
posem pel dia del càncer de mama, 
16 d’octubre, sortir al carrer vestits 
amb samarretes de color rosa i així 
tenyir els carrers de Castellar del 
Vallès.  -Tothom hi podrà participar, 
també associacions.
- MUSICULTURAL: El dia 4 de no-
vembre de 2017 de 17:00 a 20:00 a 
l’Auditori!
Hem convidat: Aires Rocieros Cas-
tellarencs, Coral Xiribec, Cors de 
Sarsuela.
- Fem una crida d’ associacions que 
vulguin participar. Necessitem amics  
per formar part de la junta. La teva 
opinió compta, aportar idees, comen-
taris, suggeriments, et c.
El nostre correu electrònic ès: sugge-
rimentsamicsdecastellar@gmail.com

Projectes a partir
 del setembre

Autocars per a l’11 S

 Amics de Castellar

 AnC Castellar

 pDeCAT Castellar del vallès

eferèndum: vota-
ció de tots els ciu-
tadans per a pro-
nunciar-se sobre 
una qüestió o per “R

I tu, ets demòcrata?

El Partit Demòcrata (PDeCAT) i 
el Grup Municipal Demòcrata de 

Comunicat del 
PDeCAT Castellar 
per la mort de Josep 
Maria Serra Mercader

 pDeCAT Castellar

Francesc Valero, veí de Castellar de 82 anys, ha fet arribar a la redacció de L’ACTUAL aquesta vinyeta sobre el pro-
cés per a la seva publicació  a l’espai d’opinió. || redacció

Vinyeta de Francesc Valero

foTo DE LA SETMAnA

Pot haver una parella mostrant 
una actitud de baralla?
Doncs, sí senyors! La psicologia 
ens aconsella baralles en la pare-
lla perquè són necessàries per la 
seva bona relació.
Les bones baralles són les que la 

Parella amb
bones baralles?

 Antoni Comas

L’estiu és temps de sortir al carrer, anar 
al poble, retrobar amics, seure en una 
terrasseta. Sovint després d’unes cer-
veses algú de la taula proposa: “I si de-
manem unes tapes?” Arriba la carta i ja 
hi som, aquí comença la discussió lin-
güística: que si berberechos o chocos, 
que si escopinyes o sípia a l’andalusa. 
En català, tenim olives farcides (que 
no rellenes), seitons (que no boque-
rons), broquetes (que no pinxos), es-
copinyes (que no berberetxos), sípia 
a l’andalusa (que no xocos), puntes 
de pop (que no rejos) o calamarsets 
( i no xipirons). També tenim mus-
clos, cloïsses, rossellones, telleri-
nes, navalles, ostres…
La tendència ha passat sovint per ade-
quar la grafia castellana al català i per 
això trobem cartes amb els noms de 
les tapes escrites tal com els hem es-
crit més amunt en cursiva. Està clar 
que són errors. Si tenim el mot perti-
nent en català, per què no fer-lo servir?
(Text retocat del blog d’assessora-
ment Pel Blog Gros)

El Servei d’Assessorament  del 
CPNL ofereix la revisió gratu-
ïta de textos breus de difusió 
pública per a entitats, empre-
ses i particulars. castellarva-
lles@cpnl.cat, 937143043, El 
Mirador.

Anem de tapes

Castellar del Vallès lamenta la mort 
de Josep Maria Serra Mercader i 
transmet el seu condol a la famí-
lia i amics.
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 
Social entre 1991 i 1995 i d’Urbanis-
me entre 1995 i 2003.

Us informen que per aquest 11 de se-
tembre Diada Nacional l’Assemblea
Territorial de Castellar (ANC) ha 
contractat 10 autocars per participar
en la gran concentració a Barcelo-
na, Cruïlla Passeig de Gràcia-Aragó.
Aquest autocars sortiran de la Ronda 
Llevant. Preu de 10 € per persona.
Per més informació: Tel. 677693024

a donar suport a una persona o a una 
mesura política”.Així és com defi-
neix el Diccionari de la llengua ca-
talana el que succeirà a Catalunya 
l’1 d’octubre d’enguany. L’1O seràel 
moment en el qual el poble català – i 
ningú més– tindrà a les seves mans 
l’oportunitat de decidir si Catalu-
nya esdevindrà o no un estat inde-
pendent. Tenim un govern cent per 

cent compromès amb la democràcia 
i que està disposat a fer el que cal-
gui perquè la ciutadania s’expres-
si a les urnes, tot i conèixer de pri-
mera mà els riscos que assumeix en 
desafiar l’Estat espanyol.
Per això, ara més que mai tots 
aquells que creiem en la democrà-
cia hem de fer pinya amb el govern 
i les institucions del país per recor

parella ha d’utilitzar sovint per es-
tablir l’acord de cinc a ú: cinc mis-
satges positius per un de negatiu.
No discutir en la parella no és bo 
perquè vol dir que un dels dos no 
presenta cap interès, cosa que per-
judica l’amor.
Per tant, les discussions són molt 
positives, deixant-nos portar per 
les emocions, buscant solució a al-
guns temes poc clars que mai en 
parlaríem, cosa que fa que la pa-
rella vagi cap a una relaicó més 
madura.
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opinió

  Red Hot Chili peppers. || joan mundet

pLAçA MAJoR

MiQUEL RAMoS
pintor

ontemplar els colors 
de la música i escoltar 
el so dels colors no és 
pas difícil.
Arran del meu ofici 

he tingut l’oportunitat de conèixer 
una bona colla d’artistes pintors i he 
pogut observar un tret molt comú 
entre ells a l’hora de treballar: la 
melomania. I és que, la gran majoria 
s’acompanyen de música mentre ru-
mien o desenvolupen les seves pintu-
res. Bé fent “zapping” per la ràdio, bé 
repassant incansablement les pròpi-
es col·leccions de CD, també escar-
botant per l’Spotify o, simplement, 
personalitzant qualsevol ritme o me-
lodia amb xiulades alternades amb el 
recurrent: naaa, na, na, naaa...
De la mateixa manera, la meva afi-
ció per la música –en altres temps 
exercida semi professionalment– em 
va permetre intercanviar impressi-
ons i experiències amb uns quants 
compositors i intèrprets. Mentre 
els pintors busquen o esperen la 
inspiració immersos en notes mu-
sicals, els músics, sovint, influenci-
en les seves composicions amb co-
lors, encabint-los en els ritmes, les 
formes melòdiques, les lletres, o tan 
sols en els títols.
El groc, per exemple, ha donat: Ye-
llow submarine-Beatles, Yellow ri-
ver-Christie, Big yellow taxi-Dylan, 
Mellow yellow-Donovan, Yellow-Cold 

Escales cromàtiques

C

 Gerard Quevedo*

n el ple d’aquest mes 
de juliol, es van pro-
duir diversos canvis 
en el consistori muni-
cipal de Castellar del 

Vallès. Són coses que solen passar 
a la meitat dels mandats. A banda 
de la remodelació de consellers en el 
Govern de la Generalitat, en l’ajunta-
ment d’una ciutat veïna, sense anar 
més lluny, estem assistint a un re-
lleu en la mateixa figura de l’alcalde. 
Castellar no ha estat una excepció i, 
en el nostre cas i en la meva opinió, 
com a seguidor habitual de les ses-
sions plenàries, el més significatiu 
ha estat la renúncia, després de deu 
anys, de l’actual regidora de Serveis 
Socials, Glòria Massagué, potser la 
persona de l’equip de govern amb 
una tasca més eficient i una capa-
citat de diàleg més notable.
De Massagué recordo una anèc-
dota que em va copsar. En un dels 

E
Canvis en el Consistori

continua a la pàgina 10

Play. Amb el vermell podem escoltar: 
Red wine-UB40, 99 reed ballons-Ni-
na Hagen, The Hunt for red October-
Russian red army choir, Red Fer-
rari-Searchers. El verd ha inspirat 
cançons com: Green green grass of 
home-Tom Jones, Green onions-Boo-
ker T & the MG’s. També el blau ha 
propiciat temes en diverses èpoques 
musicals: El Danubi blau-Johann 
Strauss, Blue suede shoes-Presley, 
Clear blue skies-Crosby Stils Nash 

& Young. El marró sona: Brown su-
gar-Rolling Stones, Old brown shoe-
Beatles. La suma dels colors llum –
el blanc–, té balades com:A white 
shade of pale-Procol Harum, Nights 
in white satin-Moody blues, Una pa-
loma blanca-George Baker. També 
l’absència de color, el negre, té des-
tacades peces: Ojos negros-Nat King 
Cole, Paint it black-Stones, Angeli-
tos negros-A. Machín, Black bird-
Beatles, Black is black-Los Bravos. 

I, finalment els colors de forma ge-
nèrica, que tenen lloc a: True co-
lors-Cyndi Lauper, Colors-Donovan, 
Forbiden colors-Ryuichi Sakamo-
to, Somewhere over the rainbow-
Judy Garland. Si ens tapem els ulls 
podem seguir escoltant música, i si 
ens posem taps a les orelles podem 
continuar pintant. Però posats a fer 
experiments, podem intentar levitar 
en gaudir simultàniament d’aques-
tes dues belles arts.  

plens, estaven parlant –crec recor-
dar- de la possibilitat de sancionar 
les entitats bancàries que tingues-
sin pisos buits a la població. El cas 
fou que un jove del públic s’alçà i 
interpel·là amb veu forta la regido-
ra, que estava en ús de la paraula, 
demanant-li si també ho farien amb 
els bancs a la direcció dels quals hi 
hagués Felipe González. L’Alcalde, 
amb molt bon criteri i seguint el re-
glament, el va fer callar, però Glòria 
Massagué li respongué: “no sé si en 
aquests hi ha Felipe González, però, 
si hi és, també!”
El grup de Decidim s’ha vist reno-
vat gairebé per complet; tres dels 
seus membres, han estat substi-
tuïts per altres tres. Ja no podrem 
gaudir més de les explicacions filo-
sòfiques i morals d’en Jordi Uyà, ni 
de la simpatia i les intervencions 
oportunes de la Conchi Gracia. I 
l’Elisenda Alamany, ella, se’n va, a 
les “altures”: en paraules seves “no 
sé (jo tampoc) si a un lloc millor o 
pitjor. Deixem-ho en aquesta “inde-
finició” i quedem-nos amb el seu al-
legat final: “tot el que sé de política, 
ho he après a Castellar”.
Per tant, només restaran, dels qui 
iniciaren la legislatura, els inte-
grants de la banda dreta (vist des 
del públic, que és on acostumo a 
seure). I, entre ells, evidentment, 
els tres regidors i la regidora d’Es-
querra Republicana, els qui més 
mocions i iniciatives han presentat, 
amb diferència, en les successives 
sessions. Us puc dir que he conegut 

dar-los que som i serem al seu cos-
tat en la defensa dels nostres drets 
democràtics, els quals intenten ar-
rabassar-nos constantment a cop 
d’amenaces, persecució política, 
sentències judicials partidistes i de-
claracions fastigoses. Tot i aquestes 
provocacions, la ciutadania catala-
na respon com ha respost sempre, 
cívicament, pacíficament, a poc a 
poc i amb bona lletra, però sense 
defallir en les nostres aspiracions. 
D’això tractava precisament l’acte 
del dijous passat a favor del referèn-
dumque va tenir lloc a la plaça del 
Mirador, en el qual eren presents 
les formacions polítiques i entitats 
del nostre municipi que donen su-
port al referèndum. El missatge és 
clar: participar en el referèndum 
no et converteix en independen-
tista, et converteix en demòcrata. 
Defensant i participant en el refe-
rèndum la ciutadania catalanade-
mostra que ja és major d’edat, que 
d’ara endavant ja no necessita el 
permís dels pares i queés prou ma-
durai evolucionada com per decidir 
sobreel futur polític del seu país. 
Per tant, davant d’un Estat que in-
tenta silenciar tot el poble català, 
animem a tots els demòcrates a fer 
costat a un Govern que s’està dei-
xant la pell perquè puguis expres-
sar la teva opinió, tant se val si és 
un “Sí” o un “No”.
És a les nostres mans contribuir 
perquè l’1O sigui una festa de la de-

 ignasi Giménez*

a Festa Major de Can 
Font i Ca n’Avellaneda 
ens ha fet gaudir, un 
any més, d’un diver-
tit cap de setmana de 

juliol. Per aquesta raó, vull agrair a 
totes les persones que l’heu fet pos-
sible, per l’esforç que heu dedicat a 
la seva organització i desenvolupa-

L

Felicitació per 
la Festa Major de Can 
Font i Ca n’Avellaneda

ment. Organitzar una festa major 
amb activitats per a tots els públics 
i gustos no és gens fàcil i fer que els 
veïns s’engresquin i participin té un 
gran mèrit. Heu fet una gran tasca 
que, malgrat totes les complicaci-
ons, ha donat un magnífic resultat.
M’agradaria fer extensiu aquest 
agraïment a tot els que heu aportat 
alguna cosa al programa, a totes les 
persones que s’han animat a donar 
idees i suport. I naturalment a totes 
les persones que heu participar en 
els diferents actes organitzats, per-
què és el major reconeixement a 
les persones que han dedicat el seu 
temps a muntar la festa.
La Festa Major de Can Font i Ca 
n’Avellaneda ja és un referent a Cas-
tellar del Vallès, junt a la de Can Car-
ner, la revetlla de Sant Jaume o la 
Festa Major de Sant Feliu del Racó. 
Demostra, i això és segurament el 
més important, el dinamisme veï-
nal i associatiu que teniu.
La Festa Major és, d’alguna mane-
ra, una forma de reivindicar que es 
forma part d’un col·lectiu, ja sigui 
una ciutat, una vila, un poble o sim-
plement un barri o una urbanitza-
ció. Si sou capaços d’organitzar amb 
èxit una festa major és que formeu 
part d’una comunitat cohesionada, 
amb una capacitat de interrelacio-
nar-se i amb uns interessos comuns.
Per totes aquestes raons us vull fe-
licitar per l’organització de la festa 
major i animar-vos a mantenir 
aquest esperit que us caracteritza.
*Alcalde

“Mentre els pintors busquen

la inspiració immersos en

notes musicals, els músics,

sovint, influencien les seves

composicions amb colors”

mocràcia, tal com va succeir aquell 
9 de novembre del 2014, però amb 
una gran diferència: el 9N va ser el 
primer pas en el camí de l’emanci-
pació política de Catalunya i el re-
ferèndum del primer d’octubre en 
serà l’últim.

altres consistoris i, per tant, molts 
altres regidors i mai havia trobat 
algú amb la preparació, l’habilitat, 
la cintura política i la capacitat de 
síntesi d’en Rafa Homet; el caràc-
ter incisiu i l’abundància redactora 
de mocions del Josep Maria Calaf; 
la preocupació social pels margi-
nats i per les associacions esporti-
ves modestes de la Núria Raspall, 
i el coneixement del teixit comer-
cial i empresarial i la persistència 
en el seguiment dels temes d’en 
Ferran Rebollo. Només els manca, 
per poder rematar la tasca, comp-
tar, d’aquí dos anys, amb dos, tres o 
quatre companyes i companys més. 
Però això, al cap i a la fi, és el poble 
de Castellar el qui ho ha de decidir.
*ERC Castellar
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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 22 
de juliol, pl. dels Enamorats.

properes setmanes:
Ds. 29 de juliol, 
pl. triangular (can carner)
Ds. 5 d’agost, 
pl. canigó
Ds. 12 d’agost, 
pl. major.

+ 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

l’associació ràdio taxi castellar 
ha informat que s’ha adherit a la 
convocatòria de vaga del sector del 
taxi prevista per al proper dijous 27 de 
juliol. per tant, durant aquesta jornada 
no hi haurà servei a la població.

27/07: vAGA DE TAxiSTES 

Espai d’Entitats Castellarenques

34a REvETLLA 
DE SAnT JAUME 

Agrupació de veïns del pla

el carrer de sant jaume celebra la 
seva festa grossa aquest cap de 
setmana.

Divendres 21 de juliol, botifarrada 
(20.30 h) i havaneres amb la petita 
Havana (22 h).
Dissabte 22 de juliol, bany 
d’escuma (18 h), sopar de veïns (21 
h) i ball amb remember dance (23 h)
Diumenge 23 de juliol, castellers, 
Ball de Gitanes i Ball de Bastons 
(12 h), vermut popular (12.30 h) i 
sardanes amb la cobla Vila d’olesa 
(19.30 h).

+ info: 
www.castellarvalles.cat

+ info: 
www.castellarvalles.cat

Banc de sang i teixits

Dies i horaris: diumenge 23 de 
juliol, de 9.30 a 13.30 h; dilluns 24 
de juliol, de 17 a 20.30 h
Lloc: centre excursionista
de castellar

el Banc de sang i teixits serà a 
castellar els dies 23 i 24 de juliol 
per dur a terme una campanya de 
recollida de sang. les persones 
interessades, podeu apropar-vos 
al local del cec els dies i horaris 
assenyalats.

DonACió DE SAnG 

actualitat

La 3a edició de l’street Market, en marxa

Una imatge de l’Street Market de l’any passat al carrer Sala Boadella. || cedida

L’Associació de Comerciants de Cas-
tellar, Comerç Castellar, organitza-
rem novament amb la col·laboració 
de l’Ajuntament un dels actes de la 
Festa Major 2017. Es tracta de la ter-
cera edició de la fira Street Market 
que es celebrarà el diumenge  10 de 
setembre des de les 10:30 del matí i 
fins a les 21 hores. La novetat d’aquest 
any és que l’esdeveniment afegeix 
al seu nom “& Gothic Tolrà”, ja que 
l’ambientació de la fira agafarà la te-
màtica de la família Tolrà.

L’activitat s’ubicarà, per una 
banda, als carrers Sala Boadella, Hos-
pital i Montcada i, per l’altra, al car-
rer Major. L’objectiu és combinar les 
parades dels diferents comerços amb 
activitats lúdiques i culturals que di-
namitzin i permetin fer ambient a la 
fira, alhora que s’afegirà una part his-

L’esdeveniment 
afegeix el nom de 
Gothic tolrà ja que 
estarà ambientada 
en aquest família

  Redacció

tòrica i patrimonial relacionada amb 
la família Tolrà. Des de Comerç Cas-
tellar, es convida i anima a tots els bo-
tiguers a sortir al carrer el dia de la 
fira Street Market & Gothic Tolrà i 
formar part d’aquesta proposta co-
mercial, una oportunitat per fomen-
tar el coneixement del comerç de la 
vila i mostrar tots els productes que 
pot oferir. D’altra banda, també es vol 
promocionar i projectar Castellar del 

CoMERç | FestA MAJoR HipoTECA | seRVeis

Servei d’atenció 
per la reclamació 
de les clàusules 
abusives de bancs

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
compta des d’aquesta setmana amb 
un servei d’assessorament personalit-
zat i gratuït en les reclamacions dels 
consumidors per les clàusules abusi-
ves dels bancs. El servei es pot oferir 
a partir del conveni signat entre la 
Diputació de Barcelona i el Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona que s’ha 
estès a la resta de col·legis professio-
nals de la demarcació. 
A Castellar professionals del Col·legi 
d’Advocats de Sabadell es desplaça-
ran a l’Oficina Municipal d’Atenció al 
Consumidor per assessorar la ciuta-
dania en aquestes matèries, prèvia 
visita concertada.

Les visites es podran concer-
tar els dimarts al matí (de 9 a 12.30 h) 
i també el darrer dimecres de cada 
mes a la tarda (de 15.30 a 19 h), fins al 
mes de desembre tret del mes d’agost. 
Per fer-ho, caldrà apropar-se presen-
cialment al Servei d’Atenció Ciutada-
na d’El Mirador, o bé trucar al telèfon 
93 714 40 40. Aquest nou servei pre-
tén donar resposta a les consultes dels 
consumidors en relació a les clàusules 
abusives en préstecs i crèdits hipote-
caris.   || redacció 

Vallès a l’exterior, de manera que el 
comerç local pugui fer-se veure més 
enllà de la vila i els seus habitants. La 
fira es dirigeix especialment a tots els 
comerços de la vila, associats i no as-
sociats, però també s’obre a la parti-
cipació de firaires, autònoms i esta-
bliments de fora del municipi.

Les inscripcions estaran ober-
tes fins al divendres 1 de setembre. 
Tots els interessats a participar hau-

ran d’omplir el formulari d’ins-
cripció que podran trobar a la 
pàgina web de Comerç Castellar 
(www.comercastellar.cat) o físi-
cament a l’edifici d’El Mirador. 
Per rebre més informació sobre 
l’esdeveniment, es pot contactar 
amb l’entitat enviant un correu 
electrònic a comercastellar@co-
mercastellar.cat o bé trucant al 
telèfon 93 714 67 39.   
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esports

167 esportistes a la Festa de l’esport

foto de família de tots els esportistes després de la festa de l’Esport castellarenc al pavelló puigverd. || q. pascual

L’Ajuntament de Castellar va organitzar 
per cinquè any consecutiu, la recepció 
als esportistes de la Vila que van acon-
seguir algun mèrit esportiu durant l’últi-
ma temporada, en la ja tradicional troba-
da de tancament d’any esportiu. 167 van 
ser aquesta vegada els esportistes guar-
donats en l’acte celebrat al Pavelló Puig-
verd. Els encarregats de fer el lliurament 
de diplomes van ser l’alcalde, Ignasi Gimé-
nez, i el regidor d’esports, Aleix Canalís.

D’aquests 167 esportistes, 142 for-
men part de les 10 entitats o clubs castella-
rencs que van presentar candidatura als 
premis, mentre que els 26 restants com-
peteixen a títol individual o col·lectiu en 
entitats, equips o clubs de fora de la vila.

En una primera part de l’acte es van 
reconèixer a tots els esportistes que indi-
vidualment van destacar en alguna dis-
ciplina esportiva, amb els atletes Jordi 
Torrents o Rubén Jiménez, campions 
de Catalunya en llarga distància. A més 
Torrents, aconseguia el títol de campió 
d’Espanya dels 5000 metres i va excu-
sar la seva assistència per estar compe-
tint als campionats d’Europa Sub-23 a 
Bydgosczc (Polònia).

Els germans ciclistes Alcaraz-Lo-
rente, la Ivet i l’Oriol, també van ser pre-
miats per assolir diverses fites en l’àm-
bit català i estatal, juntament amb Bernat 
Garcia o el ‘Titan Legend’ Santi Ramos.

Els gimnastes Sergio Kovacs o les 
germanes Tatiana i Alexia Espín van 
copar els premis en gimnàstica, mentre 
que Maria Ballesta, Arnau López i Fer-
ran García ho van fer en hoquei patins.

En l’apartat de motor, una discipli-
na amb força representació a Castellar, 
Iván Alba i Arnau Parera van estrenar el 
caseller pels seus èxits a la copa mono-
marca Focuxtreme, mentre que el Pol i el 
Jordi Pujol ho feien en la categoria d’eslà-
lom en car-cross. La promesa de kàrting 
Arnau Safont, va ser l’únic representant 
d’aquesta disciplina a la Vila.

En motociclisme, el campió d’Eu-

Clubs i atletes individuals van recollir el diploma acreditatiu al mèrit esportiu, per cinquè any consecutiu 

 Albert San Andrés

pAvELLó pUiGvERD | FestA De L’espoRt CAsteLLAReNC

142 formen part 
de 10 entitats 
o clubs i els 26 
restants són a 
títol individual 
o col·lectiu en 

entitats de fora 

ESpoRTiSTES

167
ropa, Carmelo Morales, el de Catalunya, 
Max Sánchez i els pilots de resistència, 
Jordi Clariana, Ferran Clusellas, David 
Jaén i Toni García van ser premiats pels 
seus èxits sobre dues rodes. García també 
va rebre reconeixement per ser campió 
de la Motostudent elèctrica i Clusellas 
per aconseguir el campionat de Catalu-
nya de resistència.

Sobre les quatre rodes, però aquesta 
vegada en una disciplina on el motor no és 
important, els triomfadors del Campionat 
de Catalunya d’inèrcia -conegudes popu-
larment com a curses de trastos- van ser 
els germans Orengo, que van manar en 
diferents categories: el Joan va ser sub-
campió a la categoria de quatre rodes i 
Roc, campió de drift-trike.

En taekwondo, des del Gimnàs 

CINFI de Sabadell, va arribar la Bàrba-
ra Matamoros, campiona de Catalunya 
infantil i amb diversos èxits en campio-
nats i opens internacionals.

Acabant amb el bloc dedicat a es-
portistes individuals, la tenista nume-
ro 194 del rànquin WTA, Georgina Gar-
cia, campiona dels tornejos de tenis de 
Monzón, La Bisbal i Tunísia, entre d’al-
tres, també va ser guardonada.

En el reconeixement de la promo-
ció dels valors en l’esport, el Futbol Sala 
Castellar va ser guardonat per la pro-
moció d’un equip de futbol sala inclusiu, 
entrenat per Daniel Ruz i Saray Salinas.

En una segona part, va ser el torn 
per tots els esportistes i clubs pertanyents 
a la vila, per la feina esportiva realitzada 
amb regularitat, seriositat i responsa-

bilitat al llarg de tota una temporada es 
tradueix moltes vegades en l’assoliment 
d’un èxit esportiu.

Vuit atletes del Club Atlètic Cas-
tellar, el Club Bitlles Colobrers, el Club 
Rítmica Clau de Sol, l’equip femení de 
vòlei del FS Castellar, els dos equips de 
futbol sala de l’escola El Sol i La Lluna, el 
Club Lince’s Kenpo Karate Castellar, el 
Taekwondo World, els ‘Gossos’ de Cas-
tellar o l’escola de bike-trial ‘El Bixu’ van 
ser alguns dels clubs premiats a la gal·la.

L’últim premi va ser pel futbol, on un 
bon grapat de jugadors del primer equip 
de la UE Castellar, va recollir el diploma 
per l’ascens a Primera Catalana aconse-
guit aquesta temporada i van tancar l’ac-
te, poc abans de les paraules de cloenda 
de l’alcalde, Ignasi Jiménez. 
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Horaris:

Sortides des 
de Castellar: 

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

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

Sortides des 
de Sabadell: 

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

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

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

Quina serà 
la freqüència 
de pas?
cada 12 minuts

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

Taller 
d’autoprotecció 

i suport vital bàsic 
i DEA

Dia: dijous 27 de juliol
Horari: de 13 a 17 h
Lloc: Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador

voLS ApREnDRE CoM i QUAn S’HA 
D’UTiLiTZAR Un DESfiBRiL·LADoR?

Si tens interès a realitzar el taller omple el 
formulari que trobaràs al web municipal, 
www.castellarvalles.cat/tallerautoproteccio 
Les inscripcions es realitzaran per 
ordre d’arribada.

organització: ajuntament

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

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

La Policia podrà 
contactar de seguida 
amb tu o amb qui tu 
els diguis en cas que hi 
hagi alguna incidència 
al teu domicili.
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“Ens hem comportat com una família“

· Com qualifiques aquesta tem-
porada? 
Ha estat excel·lent. Hem aconseguit 
l’ascens, hem vist el camp ple i viscut 
un any sensacional. Amb només cinc 
derrotes i amb molta feina. Una de 
les millors temporades del club en 
els últims anys, per no dir la millor

·  Aquest era un projecte llarg, 
però l’objectiu era no descen-
dir i anar creixent.  
Veníem d’un any difícil, després 
d’acabar en tercera posició fa dues 
temporades. Vam estar a punt de 
perdre la categoria, però això ens va 
fer aprendre  a lluitar. Vam apren-
dre a perdre i això ha estat la base 
per guanyar. A treballar setmana 
a setmana i aconseguir acumular 

victòries per aconseguir l’objectiu 
de l’ascens.

·  Un ascens històric...
Ja ens tocava, és el fruit del treball 
de molts anys. Molt merescut per 
tot el cos tècnic, directiva i juga-
dors. Gaudirem d’aquesta catego-
ria tot el que puguem.

·  El club ha apostat per la con-
tinuïtat d’un projecte, amb una 
aposta molt ferma per la pe-
drera.
El futbol base és el que et dona el ni-
vell de joc. És molt difícil tenir una 
bona estructura i bons entrenadors, 
però tenim un futbol base molt co-
ordinat, amb els mitjans necessaris 
perquè funcioni. És complicat tenint 
la competència que tenim, que sem-
pre s’emporta jugadors, però de la 
zona som els que tenim un primer 
equip format per més jugadors de 
base i això és molt important.

·  Quina és la clau d’aquest conjunt?
El vestidor. La solidesa que tenim es 
trasllada al camp. Tot i tenir caràc-
ters complicats, amb els seus egos i 
les seves coses, són grans persones i 
ens hem comportat com una família 
durant tota la temporada. Tenim ju-
gadors de gran qualitat i molt identi-
ficats de jugar a l’equip. La prova està 
en què no ha volgut marxar ningú. 
Tot i tenir algunes baixes durant la 
temporada, l’equip ha sabut sobre-
posar-se sense perdre la identitat.

En la tercera temporada a la ban-
queta del primer equip de la Unió 
Esportiva, Juan  Antonio Roldán ha 
aconseguit portar el conjunt blanc-
i-vermell a Primera Catalana

EnTREviSTA

Juan Antonio Roldán
Entrenador UE Castellar

 Albert San Andrés

· Durant la temporada hi ha 
hagut molts moments de glò-
ria, però quin creus que ha estat 
el millor?
El dia de l’ascens. Al final et quedes 
amb el millor regust de boca. El par-
tit de l’ascens va ser espectacular 
amb tota l’afició, l’alegria dels juga-
dors després de tot el que van patir. 
Estaven destrossats físicament, 

però era un problema mental. De-
sitjaven tant pujar i van jugar amb 
tant cor i  tanta ànima que vam ar-
ribar a un moment indescriptible. 
Hi ha hagut molts moments bons 
com la victòria a Les Franqueses, 
al Cardedeu o el Caldes on vam as-
segurar la promoció. Van ser grans 
moments durant la lliga, però cap 
comparable amb l’ascens. Amb el 

Juan A. Roldán és animat pel seu fill iker abans del primer partit de promoció. || a.s.a.

temps ens adonarem del què hem 
aconseguit i serà un molt bon re-
cord per a nosaltres i el club.

·  per l’any pròxim es manté el 
grup i se segueix apostant per 
la joventut.
Seguim apostant per la joventut i 
la continuïtat. Apostem pel mateix 
grup, perquè ells són els que han 
arribat fins aquí i qui ho ha de gau-
dir. Els tres nous fitxatges són d’un 
perfil que s’adaptaran bé a la cohe-
sió i no es notarà gaire en el grup.

·  A més de baixar la mitjana 
d’edat encara més...
Els més grans de la plantilla s’han 
retirat, que eren el Sabalete i l’Ar-
gemí. Aquest equip és una aposta 
de futur i serem un dels equips més 
joves de la categoria. La majoria 
tenen 21 i 22 anys i d’altres fins i tot 
amb 19. Ells s’ho han guanyat amb 
la seva feina.

·  Què podrem esperar de l’equip 
la pròxima temporada?
Mantenir la categoria serà com-
plicat el primer any. Serem l’equip 
amb menys pressupost i el de menys 
nom. Tinc l’equip que vull. Tindrem 
molta il·lusió i aquest equip pot 
créixer molt als pròxims anys, tot 
i estar en un grup molt complicat 
amb molts històrics del futbol ca-
talà. Comencem tard la pretempo-
rada pel que els rivals estaran més 
rodats a l’inici de la campanya.  

Alcaraz guanya, Rovira queda segon a Cantàbria
L’oriol s’imposa a 
tarragona i l’Alan 
paga car un error a la 
primera jornada del 
nacional a Reinosa

Després d’aconseguir la medalla de 
bronze amb Catalunya als campionats 
d’Espanya de ciclisme disputats a la 
ciutat d’Àvila, Oriol Alcaraz va gua-
nyar la cursa de ciclisme en ruta dispu-
tada a Santa Bàrbara (Tarragona). El 
castellarenc no va donar opcions amb 
una gran cursa en un revirat circuit. 
D’altra banda, l’Alan Rovira va acabar 
segon a la prova de bike-trial del cam-
pionat d’Espanya disputada a Reinosa 
(Cantàbria), quedant-se sense la victò-
ria per un fiasco durant la primera jor-
nada de competició.

A Tarragona, l’Oriol Alcaraz va ar-
rodonir la bona actuació al nacional, amb 
una gran cursa, on va haver de completar 
un total de 20 voltes a un circuit d’un qui-
lòmetre, que tot i ser molt pla, es conver-
tia en perillós a causa de la gran quantitat 
de viratges al seu traçat.

Imposant-se a l’esprint final als seus 
companys de la selecció espanyola, el del 
Corvi-Tot Net aconseguia la primera posi-
ció, pel davant del també company d’equip 
Joel Díaz i de Dani Hausman.

Pel que fa al biker Alan Rovira, la 
seva visita a Reinosa es va saldar amb 
una segona posició en categoria Minime, 
després de no poder recuperar el fias-
co marcat a la primera jornada de dis-
sabte. Tot i marcar un punt a la segona 
jornada, el de l’Escola de trial ‘El Bixu’ 
es quedava sense opcions després de 
no poder superar a Daniel Barón, que 
només marcava tres punts dissabte i 
un diumenge.

Aquesta segona posició li serveix a 
Rovira per seguir com a líder del campi-
onat, on acumula dues victòries, abans 
d’arribar a l’última prova que es disputa-
rà a Sant Fruitós del Bages a l’octubre. 

  Albert San Andrés

CiCLiSME |  biketRiAL i CARReteRA

L’oriol Alcaraz en la prova (Tarragona). || cedides L’Alan Rovira a Reinosa (Cantàbria). || cedides
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Campanya de 
suport als ciclistes

En els últims cinc anys s’ha dupli-
cat el nombre de ciclistes habituals 
a Espanya i són més de tres milions 
els que munten amb bicicleta dià-
riament. La campanya de Repsol 
se suma a les accions de la DGT i el 
Ministerio del Interior per reduir 
la sinistralitat d’aquest col·lectiu, 
com el Pla especial de protecció i 
seguretat per a vies ciclistes.

En 2016, últim any amb xifres 
consolidades, van morir 67 ciclis-
tes i 736 van resultar ferits i hos-
pitalitzats en accidents de trànsit 
a Espanya, incloses les vies urba-
nes, segons les dades facilitades per 
la DGT. És per això que la petroli-
era, en col·laboració amb la DGT, 
ha iniciat una campanya de sensi-
bilització per prevenir accidents de 
ciclistes en les carreteres.

La campanya, en la qual par-
ticipen els pilots de l’equip Repsol-
Honda de MotoGP, Dani Pedrosa i 
Marc Márquez, parla de la impor-
tància del respecte en la carrete-
ra i que els ciclistes siguin visibles 
quan circulen per la via pública.

La campanya durarà fins al 
sis d’agost i es completa amb el re-
partiment gratuït de 60.000 ban-
des de seguretat reflectores en 100 
estacions de servei de la marca a 
Espanya situades en les rutes con-
siderades per la DGT com les més 
transitades.  

A la campanya, Dani Pedro-
sa aconsella que “reduïu la veloci-
tat quan us trobeu amb un ciclista, 
avanceu-li amb precaució, deixant 
com a mínim metre i mitjà de dis-
tància”.   || redacció

Dani pedrosa en una imatge promocional de la campanya. || repsol-media

Dani pedrosa és una de les imatges 
de la nova promoció de la petroliera 

MoToR | MotoGpMoToR | CAMpioNAt D’espANyA

Carmelo Morales va aconseguir la 
primera victòria de la temporada al 
Campionat d’Espanya, sobre la BMW 
1000 RR de l’EasyRace en la quarta 
cursa de l’any, disputada al circuit de 
Motorland a Alcanyís. Max Sánchez 
no va poder acabar després d’un cap 
de setmana de caigudes.

Amb el predomini de les altes 
temperatures, la cinquena prova 
puntuable del Campionat d’Espanya 
de Velocitat de la RFME, arribava a 
l’Aragó amb la disputa del liderat en 
joc en la categoria d’Stock 1000, on 
Carmelo Morales tornava a enfron-
tar-se al xilè Maxi Scheib.

Sortint des de la segona posi-
ció, amb una bona sortida, es tren-
cava el grup després de la primera 
amb la caiguda de Maxi Scheib, que-
dant Ángel Rodríguez, el francès 
Christophe Ponsson i ‘Carmelito’ a 
les primeres posicions. El ‘31’ acon-

primera victòria de 
Carmelo Morales amb bMW

campionat també va tenir paraules 
pel seu nebot Max, que no va gau-
dir un dels seus millors caps de set-
mana: “vull enviar-li ànims, que 
ha tingut una carrera molt dura, 
però no cal tirar la tovallola i se-
guir al màxim”.

Un Max, que va patir diverses 
caigudes sobre el traçat aragonès, 
ja des de la qualificació de dissabte, 
on no va poder passar de la 15a po-
sició, després de venir d’aconseguir 
la ‘pole position’ a Navarra.

Sánchez queia diumenge a la 
cursa de Moto 4 i sumava el segon 
zero de la temporada. El pilot va ex-
plicar que “no ha estat un cap de 
setmana fàcil, però he d’aprendre 
també a millorar quan les coses no 
surten bé. Seguiré entrenant fort 
per a la cursa d’Albacete”.

Tot i la caiguda, el ‘Mini 31’ ha 
aconseguit puntuar en tres de les cinc 
curses, quedant-se a les portes del 
podi en dues ocasions i ocupa la 10a 
posició a la general del campionat. 

Carmelo Morales a Motoroland Aragó amb la BMW de l’Easyrace, amb la qual aconsegueix per fi la victòria. || easyrace

 Albert San Andrés seguia ser pacient i conservar les 
gomes fins al tram final de la carre-
ra, on marcava el seu millor temps a 
la volta 12, moment en què aconse-
guia el lideratge que mantenia fins 
a la bandera a quadres, sumant els 
primers 25 punts de la temporada 
i estrenant el caseller de victòries 
d’ençà que milita a l’equip madri-
leny de l’Easyrace.

“Està sent una temporada 
molt difícil i estic donant el màxim 
a cada carrera, pel que aquesta vic-
tòria és molt important, ja que amb 
l’error de Maxi hem pogut augmen-
tar el nostre avantatge a la general 
del campionat” va explicar el caste-
llarenc després de la cursa, que no 
s’oblidava els agraïments per l’equip 
de Dunlop, “per tot el treball que 
estan fent, perquè no deixen de mi-
llorar coses cada vegada que surto 
a pista”, gràcies als quals ha pogut 
oblidar el calvari de la temporada 
passada amb els Michelin.

El líder de la categoria gran del 

Jordi Torrents a Bydgoszcz durant el mundial de la pasada temporada. || iaaF

ATLETiSME | C. euRopA s-23

Jordi Torrents 
acaba sisè a 
l’europeu

L’atleta castellarenc Jordi Torrents va 
aconseguir la sisena posició absoluta a 
la final dels 5000 metres del campionat 
d’Europa Sub-23 disputat a la ciutat 
polonesa de Bydgoszcz, després d’una 
final amb un alt nivell atlètic.

Després d’una temporada exito-

sa, amb els títols de campió de Cata-
lunya dels 800 i 1500 metres i el del 
5000 al nacional espanyol, Torrents 
es postulava com a un dels princi-
pals favorits per aconseguir la vic-
tòria a la ciutat del nord de Polònia, 
on la temporada passada va aconse-
guir el setè millor registre a la final 
mundial Sub-20 dels 1500 metres.

Acompanyat per Carlos Mayo 
i Raúl Celada, el de Castellar, recent 
campió dels 5000 a València en ca-
tegoria promesa, no va aconseguir 
mantenir el ritme suficient per en-
frontar-se al guanyador, l’italià Ye-
maneberham Crippa (14:14.28 s), al 
belga Simon Debognies (14:14,71) i al 

seu company Carlos Mayo (14:15,07), 
acabant la cursa a tres segons del 
guanyador (14:17,32). Torrents però, 
va ser l’atleta més jove (19 anys) de 
la cursa amb millor classificació, 
encara amb molt marge de millora.

“Òbviament volia lluitar per 
una medalla, però no va ser fàcil, 
el nivell era molt alt. Estic content 
pel resultat però cal seguir treba-
llant fort per arribar als nostres 
somnis” va explicar l’atleta a les xar-
xes socials després del campionat. 
“En aquesta carrera he après mol-
tes coses, coses que d’altra banda 
es poden millorar” va concloure 
Torrents.  || a.san andrés

esports
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Des del 17 de juliol 
ens pòts trobar 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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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
· Aprenent/a de fusteria
· Auxiliar de geriatria - gerocultor/a
· Carretoner/a
· Comptable
· Electromecànic/a o mecànic/a soldador/a
· Impressor/a etiquetes
· Netejador/a – netejadors/es de vidres
· Operari/ària
· Peixater/a
· Perruquer/a
· Personal de neteja
· Responsable manteniment electromecànic
· Tècnic/a electrònic/a
· Torner/a – mecànic/a ajustador
· Veterinari/ària

Setmana del 13 al 19 de juliol
Es necessita:

cultura

La temàtica de l’open 
Lounge d’El Mirador  d’aquest 
divendres serà reggae

ràdio castellar i estudi 37 celebren 
el final de la 12a temporada del pro-
grama  dedicat a la música reggae 

amb una festa amb els deejays del 
revés per acostar la cultura musical 
jamaicana. comptaran ambun dels 
col·lectius amb més renom del país: 
King Horror, que arriben a castellar 
acompanyats d’una de les veus més 
a l’alça de l’estat espanyol, alex Bass.  

La Companyia d’Atzart es 
reprograma aquest dissab-
te, a Cal Calissó

després que el  8 de juliol, la compa-
nyia d’atzart hagués de suspendre la 
seva actuació per  la pluja, aquest dis-

sabte tornen a cal calissó, a les 20 h i a 
les 22.30 hores, per a oferir un espec-
tacle de dansa que juga amb els ele-
menets. cadascú farà, amb el cos, el 
desenvolupament de cadascun d’ells. 
Hi haurà vuit ballarines i ballarins que 
crearan aquesta proposta de dansa.

Còctels i ball al carrer de sant Jaume

Ball de la Revetlla de Sant Jaume de l’any passat. || q. pascual

Aquest cap de setmana se celebra a Cas-
tellar la 34a Revetlla de Sant Jaume que 
organitza l’Agrupació de Veïns del Pla i 
que té lloc durant tres dies al carrer de 
Sant Jaume de Castellar del Vallès, amb 
el suport  de l’Ajuntament. Per a l’ocasió, 
el carrer s’engalanarà durant tres dies 
de lluïment de la festa de veïns.

Aquest mateix divendres 21 arren-
ca la programació, a les 20.30 hores. S’ha 
previst  una botifarrada a preus popu-
lars (2 euros els veïns, 3 euros, la resta).

Aquest àpat precedirà un concert 
d’havaneres amb el grup La Petita Hava-
na, on hi participen la castellarenca Ma-
riona Roca, Giuseppe Costa a l’acordió 
i veu, i Alvar Ibañez, a la veu i guitarra. 
“L’any passat, vam haver de suspendre 
aquest concert per culpa de la pluja, 
enguany esperem que el temps ens 
acompanyi”, apunta Joan Juni, membre 
de l’Agrupació de Veïns del Pla. 

El grup La Petita Havana és de Vi-
lanova i la Geltrú, amb la presència cas-
tellarenca de Roca, i deu el seu nom al 
passat colonial de la ciutat tarragonina 
i a la tradició marinera, ja que Vilanova 
era coneguda amb aquest sobrenom, “la 
petita havana”, i encara s’aprecia part de 
l’arquitectura de l’època colonial. “És 
una de les coses que més ens agrada, 
poder explicar el nom i el passat co-
lonial de la nostra ciutat i de tradició 
marinera”.

  Marina Antúnez

La formació ha triat un reperto-
ri d’havaneres clàssiques, combinades 
amb cant de taverna. “cançons com ‘La 
Gavina’, ‘El mariner de terra endins’, 
‘Habaneras de Cádiz’, ‘La paloma’, 
etc”, explica la Mariona Roca, que es va 
incorporar fa dos anys i mig al grup. La 
Petita Havana té dos discos. L’últim, es 
diu ‘Gira volerany’. 

El concert d’havaneres s’acompa-
nyarà del tradicional tast de rom cremat, 
que se servirà a la mitja part del concert, 

L’Agrupació de Veïns 
del pla ja té a punt 
el programa per a 
tres dies de festa

“i que serà elaborat pels amics Ferrer 
i Sebastià”, diu Juni.

Durant tota la vesprada, també 
s’oferiran còctels de Joan Juni, batejats 
com MiCoctel, i que inclouen els mojitos, 
pinya Colada, etc. “El més espectacular 
serà una barra de còctels, il·luminada, 
on se serviran els combinats”, apunta 
Juni, que afegeix que “d’aquesta mane-
ra, volem intentar donar professiona-
litat a la barra, servint begudes que 
estan molt de moda”.  

Dissabte 22, a les 18 hores, s’ha pre-
vist un bany d’escuma que compta amb 
la col·laboració dels Bombers Voluntaris 
de Castellar.  A continuació, a les 21 hores, 
s’iniciarà el sopar de veïns. “Ja és costum 
que tots els veïns ocupem el carrer amb 
les taules” i, seguidament, a les 23 hores, 
arriba el Ball de Revetlla amb els Remem-
ber Music Show. “Aquest espectacle mu-
sical serà una novetat, pel format que 
presenta”, segons Juni. 

Oferiran un espectacle de quatre 
hores. L’equip està format per 5 balla-
rins - animadors i un discjòquei i tenen 
una missió en comú: que el públic parti-
cipi amb la música i el ball dels anys 70, 
80 i 90. Presenten un xou divertit, fresc i, 
sobretot, molt ballable.

Els ballarins es canvien constant-
ment de vestuari en funció de la cançó que 
sona. “Ja han actuat a Port Aventura, 
la sala Luz de Gas i altres llocs, oferint 
el seu xou”. Han fet ja més de 100 actua-
cions i porten dos anys als escenaris. Les 
cançons triades per a la revetlla del Pla 
són molt conegudes. Per exemple, po-
drem ballar cançons de Grease, de Mic-
hael Jackson i Madonna, a més de temes 
de Georgie Dann i altres artistes del mo-
ment. L’any passat, el ball de Revetlla va 
estar amenitzar per Sicus Carbonell, Trio, 
líder del grup de rumba   Sabor de Gràcia. 

Diumenge 23, a partir de les 12 hores, 
es podrà gaudir d’una ballada al carrer del 
Ball de Bastons de Castellar. A continua-
ció, els Castellers de Castellar - Capgirats 
oferiran una exhibició castellera als assis-
tents. Les propostes matinals finalitza-
ran a les 12.30 hores amb vermut popular.

A les 19.30 hores s’ha previst una au-
dició i ballada de sardanes amb la Cobla 
Vila d’Olesa, “que ja ens va visitar l’any 
passat”. Amb aquesta ballada i amb l’ofe-
riment de coca i cava per a tothom, fina-
litzarà la Revetlla de Sant Jaume al car-
rer del mateix nom. 

de Sant Jaume 
de l’Agrupació 

de veïns del pla

REvETLLA

34a
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Moment de l’espectacle de circ, clown i teatre de la companyia Estampades. || cedida

CiA. ESTAMpADES | CiRC

‘Enfila S.A.’ 
homenatja les 
dones del tèxtil

La Companyia Estampades visita la 
nostra vila aquest dissabte, a les 22 
hores, a la plaça d’El Mirador, amb 
una proposta titulada ‘Enfila S.A.’ 
Aquest muntatge escènic està lide-
rada per Berta Escudero, Mariona 
Moya i Paula Radresa, que van for-
mar companyia l’any 2010, tot i que 

en aquesta ocasió només apareixen 
dues de les actrius. Ha estat dirigit 
per Sergi Estebanell i és un espec-
tacle de carrer que combina tècni-
ques de circ aèries amb la dansa, el 
teatre i el clown, “és poètica musi-
cal”, apunta la Paula Radresa, una 
de les actrius.

La proposta és la història de 
dues dones dels anys cinquanta que 
treballen en una fàbrica tèxtil. Entre 
fils i bobines, i amb el soroll i l’olor de 
les màquines, creixen, treballen i tei-
xeixen les seves històries de vida, “in-
tentem explicar com ho portaven 
emocionalment”. Són dues històries 
ben diferents per a cadascuna de les 
protagonistes, que “volem fer un ho-

menatge a totes les dones que van 
treballar a la fàbrica Coma i Cros, 
de Salt (Girona), on ara assagem 
nosaltres”, i que en els moments di-
fícils no van trencar el fil de la seva 
vida. Les cordes seran el seu eix, en 
una escenografia que “hem pensat 
com si fos casa nostra”. 

La companyia Estampades vol 
retre un homenatge a aquestes dones 
que treballaven el tèxtil, “ho fem com 
a dones que treballem amb cordes 
i vam pensar que seria una bona 
idea fer un homenatge a l’origen 
de les cordes”, diu Radresa. Afegei-
xen que “passa la vida i tot canvia, 
però les històries sempre queden 
en el record”.   ||   m. a.

L’òpera es projecta 
a 165 municipis 
més i es retransmet 
en directe

Aquest divendres, a les 22 hores,  la 
plaça d’El Mirador acull la projecció 
de ‘Il trovatore’, de Verdi, en una pro-
posta impulsada pel Gran Teatre del 
Liceu anomenada ‘Liceu a la fresca’, 
a la qual Castellar del Vallès s’afegeix 
per segon any consecutiu.

En total, 166 municipis de tot 
l’Estat retransmetran en directe la 
nova producció del Liceu gràcies al 
suport d’Endesa i la participació ac-
tiva de l’Obra Social ‘La Caixa’. Així, el 
Liceu expandeix el seu projecte a tot el 
territori espanyol, incrementant en un 
37,1 % la participació de municipis res-
pecte l’any anterior, quan s’hi van ad-
herir 122 municipis. Hi haurà escena-
ris de projecció tan emblemàtics com 
l’arc de Triomf, la Plaza Mayor de Ma-
drid, l’esplanada del museu Guggen-

‘il trovatore’ de Verdi del Liceu es 
podrà veure a la plaça d’el Mirador

ÒpERA | LiCeu A LA FResCA heim, Escaldes -Engordany d’Andor-
ra, el CaixaForum de Sevilla, la Plaça 
Esteve Cuito de Lleida, el Paseo del 
Salón de Granada, el Parc del Mar de 
Palma de Mallorca i la Plaza del Es-
taño de Las Palmas de Gran Canaria, 
entre d’altres. 

L’òpera ha estat dirigida per 
Joan Anton Rechi (director d’esce-
na i concepte escenogràfic) i Daniele 
Callegari (director musical). Es trac-
ta d’una coproducció del Gran Tea-
tre del Liceu, l’Òpera de Oviedo, l’Or-
questra Simfònica i el Cor del Gran 
Teatre del Liceu.

La trama es desenvolupa entre 
Biscaia i Aragó en el marc de la re-
volta de Jaume d’Urgell, a les pri-
meries del segle XV, contra Ferran 
d’Antequera, arran del resultat del 
Compromís de Casp, celebrat des-
prés de la mort sense successió de 
Martí l’Humà. 

El muntatge operístic s’acom-
panya d’una escenografia goyesca 
i compta amb un repartiment de 
luxe: Artur Rucinski, George Pete-
an, Kristin Lewis, Tamara Wilson, 
Marianne Cornetti, Larisa Jostyuk, 
Marco Berti, Piero Pretti, Carlo Co-
lombara, Marco Spotti, Maria Miró, 
Albert Casals i Carles Canut, encar-
nant el personatge del mateix Goya.

El Liceu és el primer teatre del 
món que treballa el territori mitjan-
çant el projecte ‘Liceu al Territori’, 
un programa que potencia l’assistèn-
cia de nous públics al teatre i que in-
clou xerrades amenes i accessibles 
a tothom.  || m. antúnezEls representants del Liceu amb personalitats polítiques dels ajuntaments participants al projecte  ‘Liceu a la fresca’. || cedida
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cultura Can Font-Ca n’Avellaneda-Penya Arlequinada

Les nits de Festa Major no s’entenen 
sense música, i encara menys les cele-
bracions de Can Font i Ca n’Avellaneda. 
Succedanis de la Shakira, el Daddy Yan-
kee i l’Amy Winehouse, entre d’altres, 
van exhibir les seves millors gales a la 
tercera edició del ‘Tu vecino me suena’, 
a dalt de l’escenari de la Penya Arlequi-
nada. Amb 22 concursants, repartits en 
dues categories, va haver-hi rècord de 
participació. Cançons que aquest estiu 
inundaran les emissores del país i èxits 
immutables al pas dels anys van alter-
nar-se durant la nit, interpretades pel 
veïnat a través del playback, per inten-
tar seduir el públic d’aproximadament 
dues-centes persones.

La proposta, que emula els espec-
tacles musicals del programa de tele-
visió ‘Tu cara me suena’, cada vega-
da pren més força i ja s’ha consolidat 
en aquest tercer any en què Can Font, 
Ca n’Avellaneda i la Penya Arlequinada 
s’han unit per celebrar conjuntament 
la Festa Major. “Repetim una fórmu-

relles de ball van seguir els compassos 
ensucrats del mestre Sabina fent el Ball 
del Fanalet. Des de l’escenari prometien 
“amor etern a l’últim a qui li quedés 
encès el fanalet”. Més tard, en format 
de karaoke, els artistes van tocar un re-
pertori de cançons acompanyat per la 
veu d’un voluntari. “A vegades n’hi ha 
que desafinen, però també hi ha gent 
que canta molt bé”, va puntuar el bai-
xista del grup, Gerard Borrell.

una festa major a l’engròs

Poc té a envejar la celebració de Can 
Font i Ca n’Avellaneda a qualsevol Festa 
Major. L’agenda és plena d’actes i són 
per a tots els gustos i edats. Dissabte 
al matí, es va disputar un triangular 
benjamí de futbet entre el Club Nata-
ció Sabadell, el Cercle Sabadellès i el 
Futbol Matadepera. “El futbol, a dins 
de la Penya Arlequinada sempre s’ha 
treballat molt”, constata Noé Porras. 
A més, també es va gaudir d’una acolo-
rida festa Holi, d’un vermut popular i 
d’un campionat de mahjong i botifarra. 
A la tarda, es van celebrar les Olimpía-
des de Blaus contra Vermells.

El diumenge, xocolatada amb xur-
ros a la terrassa de la Penya Arlequinada 
i ball de Zumba. També, durant el matí, 
hi va haver jocs a la piscina amb infla-
bles i un canó d’escuma. Per dinar, una 
arrossada i a la tarda activitats infan-
tils i un espectacle a càrrec del famós 
Mag Lini. Per últim, una cantada d’ha-
vaneres i rom cremat va cloure la Festa 
Major de Can Font i Ca n’Avellaneda. 

La Festa Major vibra amb la música 

Una parella ballant dissabte el ball del fanalet. || q. pascual

El públic assistent al concurs ‘Tu vecino me suena’ no es volia perdre cap detall de l’actuació del veïnat. || q. pascual

el concurs de playback 
‘tu vecino me suena’ 
i el grup toca-me-la 
van animar les nits de 
divendres i de dissabte 

 Guillem plans

la per sumar”, va recalcar Noé Porras, 
organitzador de l’esdeveniment i un dels 
responsables de la comissió de festes, 
que valora positivament que s’ajuntin 
les dues urbanitzacions i l’entitat per 
agrupar més gent. La sintonia de la ce-
lebració fa bona la dita catalana, “com 
més serem més riurem”.

Durant el concurs hi va haver una 
pausa per brindar amb cava i menjar 
coca, gentilesa del forn de pa Valero. Al 

final, el Raphael i la Rocío Jurado, en la 
categoria d’adults, i la Maria Isabel, in-
terpretant “Antes muerta que sencilla” a 
la d’infantil, van ser els guanyadors que 
van seduir el jurat, entre el qual hi havia 
un antipàtic “Risto Mejode”.

El grup ‘Toca-me-la’ va continuar 
amb la gresca musical del dissabte, des-
prés del Sopar Popular i del sorteig de 
regals. Amb una espelma adornada com 
si fos una flor i fonent-se lentament, pa-

van pujar a 
l’escenari 

de la penya 
Arlequinada 

per participar a 
‘Tu vecino me 

suena’

ConCURSAnTS

22
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Si hi ha un gènere literari que s’hagi  
posat cada cop més de moda aquest 
és el de la novel·la negra, un gènere 
dins del policíac que va néixer fent 
referència a característiques de la 
vida dels anys vint del segle XX als 
Estats Units, seguint la tendència 
de la novel·la detectivesca de l’èpo-
ca, que feia un culte a la violència, 
el sarcasme i el ritme trepidant de 
l’acció, i que es va estendre a la cor-
responent escola del thriller i als es-
criptors d’aquesta ficció. En certa 
manera, la novel·la negra va consistir 
en la transferència del “western” a la 
gran ciutat nord-americana.

Quins són els títols més dema-
nats del gènere negre a Castellar? 
Les llibreries del municipi i Biblio-
teca Antoni Tort ens desvelen quins 
són i quins ens recomanen, perquè no 
ens quedem  sense una bona novel·la 
a les mans aquest estiu. 

La llibreria Vallès (situada al 
carrer de Cerdanyola, 3)  ens reco-
mana la darrera novel·la de l’escrip-
tor francès Pierre Lemaitre, Recursos 
inhumanos; també el títol El silencio 
de la ciudad  blanca, de l’escripto-
ra i diplomada en òptica i optometria 
Eva García Sáenz de Urturi; Temps 
de rates, del periodista, escriptor i 
editor Marc Moreno, i El libro de los 

La negra, la novel·la de moda 
d’aquest estiu a Castellar
La biblioteca i les llibreries locals recomanen títols d’aquest gènere 
per a les vacances: Lemaitre, Rankin o Nesbo, entre les preferències

Lemaitre i Solsona tenen novetats literàries en clau de novel·la negra. || cedides

espejos, de l’autor de Transilvània  E. 
O. Chirovici.

La llibreria La Centraleta (al 
carrer Major, 29), ens aconsella la 
lectura d’Els crims del convent, del lli-
breter, gestor cultural i escriptor Sal-
vador Balcells; Muerte helada, de l’es-
criptor escocès Ian Rankin, i Los ritos 
del agua, d’Eva G. Sáenz de Urturi. 

La lliberia Espai Lector Nobel 
(al carrer Sala de Boadella, 10) re-
comana el llibre Corrupción policial, 
de l’escriptor americà Don Wins-
low; Sota l’aigua, de l’escriptora bri-

  Marina Antúnez tànica Paula Hawkins, que es va fer 
prou popular amb La noia del tren, i 
La substància del mal, de l’escriptor 
italià Luca d’Andrea.

La Biblioteca Municipal Anto-
ni Tort es decanta per recomanaci-
ons com Recursos inhumanos, de Pi-
erre Lemaitre; La sed, de l’escriptor 
i músic Jo Nesbo, i Allò que va passar 
a Cardós, de l’ escriptor i publicista 
Ramon Solsona. Les recomanaci-
ons de la biblioteca es poden dema-
nar en préstec a aquest mateix ser-
vei municipal. 

LiTERATURA | RECOMANACIONS

El passat 14 de juliol, el Cor Sant Esteve va cantar amb el Coro Thiansi i el 
Coro Kudyapi a la sala petita del Palau de la Música, cantant en xinès, en 
motiu de la presentació d’una nova línia aèria directa entre Barcelona i Pe-
quín d’Air China.  || m. a. 

L’entitat Els Jappis convoca, per quart any consecutiu, una exposició de 
‘Visions de Castellar’.  L’objectiu d’aquesta mostra és mostrar com veuen 
i representen el poble els artistes locals, observar les diferents mirades de 
cada artistes al voltant d’un mateix concepte. D’aquesta manera, per con-
trapartida, es dona visibilitat als artistes de Castellar, entenent com artis-
ta el productor local que actualment viu del tot o parcialment de la seva 
obra i que fa exposicions.

La tècnica que es pot utilitzar és lliure: dibuix, pintura, escultura, art di-
gital, etc. Les obres han d’ajustar-se als 200 x 200 com a màxim, en el cas de 
les obres bidimensionals i 200 x 200 x 200, en el cas de les de tres dimensions. 

L’artista que decideixi participar en l’exposició ha d’omplir un full ad-
junt de les bases, que es poden demanar a visionsdecastellar@gmail.com, 
perquè Els Jappis puguin fer la selecció. El termini per a presentar les obres 
finalitza el dia 1 d’agost.

L’exposició s’obrirà al públic per Festa Major, en concret, s’inaugura-
rà dissabte 9, a les 11 hores,  al Mirador. La durada de l’exposició s’allarga-
rà fins al 12 de setembre. La recollida s’efectuarà la setmana posterior, en 
horari d’obertura d’El Mirador.  || m. a.

CoRAL | pARtiCipACiÓ

ELS JAppiS | exposiCiÓ

El Cor Sant Esteve, al palau de la Música

Visions de Castellar, de nou, per Festa Major

BREUS
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DESTAQUEM ExpoSiCionS

agenda del 21 al 30 de juliol de 2017

Representació final d’stage 
2017: Annie 
diumenge 23 · 19 h - sala de petit 
Format

els i les alumnes d’espaiart represen-
ten ‘serà demà’, basat en el musi-
cal ‘annie’  i dirigit per adrià aguilera, 
júlia Bonjoc i sílvia sanfeliu el projecte 
serà el resultat del 8è stage de teatre 
musical de l’escola de música, destinat 
a joves de sisè de primària, secundària 
i batxillerat. les classes s’han basat en 
la tècnica, interpretació vocal i teatral 
i també s’hi fan apunts de dansa i mo-
viment escènic amb professionals en 
actiu del sector. annie és una nena que 
viu en un orfenat regentat per la senyo-
ra Hannigan, una dona malvada que 
odia els nens. tot i això, l’annie està es-
perançada, té la certesa que els seus 
pares vindran a buscar-la en un mo-
ment o altre. l’entrada és gratuïta fins 
esgotar  l’aforament.

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 h.
arxiu municipal de castellar del Vallès

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

20 h i 23 h · ESpECTACLE
Elements: dansa i circ amb 
la Cia. D’Atzart
Lloc: pl. Calissó
organització: Cal Calissó

22 h · ESpECTACLE
Enfila, SA, a càrrec 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

19 h · TEATRE
Representació final 
d’stage 2017: Annie
sala de petit Format de l’Ateneu
organització: espaiart
 
 
 
 
DILLUNS 24
 
De 17 a 20.30 h · pRopoSTA
Jornada de donació de sang
Centre excursionista de Castellar
organització: banc de sang i teixits
 
 
 
 
DIMARTS 25
 
19.30 h · CinEMA
Los juegos del hambre: 
Sinsajo. parte 2
Auditori Municipal Miquel pont
organització: Ajuntament 
(Castellar Jove)

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 26
22 h · pRopoSTA
nit de tango
Cal Calissó
organització:Cal Calissó
 
 
 
 
DIJOUS 27
De 13 a 17 h · TALLER
Taller d’autoprotecció i suport 
vital bàsic i DEA “Com i quan 
s’utilitza un desfibril·lador?”
inscripcions a www.castellarvalles.
cat/tallerautoproteccio
sala Lluís Valls Areny d’el Mirador
organització: Ajuntament

21.30 h · MúSiCA
Audició de sardanes amb la 
principal d’Amsterdam
pl. del Mercat
organització: AsAC i Ajuntament

22 h · pRopoSTA
Maridatge de cerveses i 
tapes fredes
terrassa d’el Mirador
inscripció prèvia a 
castellarjove@castellarvalles.cat
org.: Ajuntament (Castellar Jove)
Col·laboració: Cuina de safareig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVENDRES 28
20 h ·  pRopoSTA
Classe oberta de pilates
Carrer Major, 72
organització: som de Castellar

21 h · MúSiCA
open Lounge Mirador: 
Dybro & Eudi
terrassa d’el Mirador 
organització: Deejays del Revés

De 23 a 01.30 h · pRopoSTA
nit de Deejays
Cal Calissó
organització: Cal Calissó
 
 
 
 
DISSABTE 29
 
21.30 h · MúSiCA
Concert de cant coral amb 
Wishful Singing (Holanda)
Capella de Montserrat
organització: Ajuntament
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TELÈfonS DinTERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 Funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

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

SóC A CALDES AniMAL

ADopTA’M

CASTLE

Raça: x ·  pèl: mig ·  sexe: mascle
en adopció des de setembre de 2015

 edat: 3 anys

JiMEnA

Raça: x ·  pèl: curt  ·  sexe: femella 
en adopció des de maig de 2015

edat: desconeguda

AnyA

Raça: europea · pèl: curt · sexe: femella
en adopció des de maig de 2017

edat: desconeguda

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 
participants als joves 
de 18 a 30 anys. 

Places limitades. 

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

Dijous 27 de juliol: 
Maridatge de cerveses 
i tapes fredes

Et convidem a venir disfressat. Hi haurà 
sorpreses! Vine, seu i passa-ho bé, és 
gratis! A més, sortejarem el film que 
projectarem entre tots els assistents. 

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

T’ho perdràs?

“La major part de la riquesa es crea i es consumeix cada any”
Winston Churchill

@garrimo @xavilete @jninerola
Gòsol us espera las salinas Festes can Font- ca n’avellaneda

MEMÒRiES DE L’ARxiU D’HiSTÒRiA 

inSTAGRAM · @lactual 

Entrada al cementiri vell (actualment Parc de Canyelles), amb l’esllavissada de terres provocada 
per l’ensulsiada de la paret de contenció del costat de l’església parroquial, a conseqüència de l’ex-
cepcional aiguat del 25 de setembre de 1962. Es veu el portal d’entrada amb les restes que queda-
ven de la gran reixa de ferro que havia tancat el recinte, quan el cementiri estava actiu, fins a co-
mençaments del segle XX.  || Fons: arxiu d’Història de castellar || arxiuHistoriacastellar@Gmail.

com ||  FaceBooK.com/arxiuHistoria 

Esllavissada al cementiri vell, 1962

penúltima

fARMÀCiES DE GUÀRDiA 
 
 
DiVeNDRes 21 viCEnTE
DissAbte 22 yAnGÜELA
DiuMeNGe 23 yAnGÜELA
DiLLuNs 24 CATALUnyA
DiMARts 25 EURopA
DiMeCRes 26 CATALUnyA
DiJous 27 CASAnovAS
DiVeNDRes 28 EURopA
DissAbte 29 viCEnTE
DiuMeNGe 30 viCEnTE

farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
farmàcia pilar vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
farmàcia yangüela 
937 145 289 · torras, 2
farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
farmàcia vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEfUnCionS 

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

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

Alfonso Manchado Moreno
89 anys · 15/07/2017
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la contra

Àngels font

Amb la pintura 
retrato llocs on 
he viscut de petita

Pintora

c
e

d
id

a
És una persona observadora i molt creativa, especial-
ment amb el que té a veure amb les manualitats. Artista 
de vocació i administrativa de professió, exposa una 
mostra de les seves obres al Mirador fins al 21 de juliol

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
observadora
Un defecte que no pots dominar?
tossuda
Una persona a qui admires?
la meva germana mercè
La teva paraula preferida?
escorça
Quin plat t’agrada més?
l’escudella 
Un lloc on t’agradaria anar?
un poble del pirineu
Un paisatge per pintar?
la mola i el puig de la creu
Una pel·lícula?
‘cabaret’ 
Un llibre?
qualsevol de l’agatha christie 
Un racó de Castellar?
la font de la plaça major 
Un viatge pendent?
 austràlia

”

“

· Quan vas començar a pintar?
Soc una persona molt observadora i 
sempre m’ha agradat fer coses manu-
als. A l’escola, ja m’encantava dibuixar 
i pintar. Més tard, vaig apuntar-me a 
l’escola Illa de Sabadell per fer classes 
amb el pintor Alfons Gubern.  Després, 
vaig fer la carrera de Belles Arts. Paral-
lelament, vaig fer alguna exposició a 
l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.

· Hi havia ambient d’artistes, a 
casa vostra?
A casa érem 7 germans. Els pares 
prou feina tenien a portar la família 
endavant! On jo podia dibuixar i pin-
tar millor era a l’escola. Sí que som 
una família creativa. Els pares veni-
en de pagès i el meu pare era molt bo 
fent pous i parets de pedra. La meva 
germana gran és perruquera i una 
altra germana es dedica al cinema, 

la Teresa, ja l’han reconegut amb un 
premi Goya i un premi Ricardo Fran-
co al Festival de Màlaga. 

· T’hi dediques professionalment?
No, sóc administrativa a la Universi-
tat Autònoma de Bellaterra. El dibuix 
i la pintura és una afició.

· Una afició que has anat seguint?
Vaig fer una parada. Jo havia pintat 
molt de petita. He estat uns anys en 
repòs. Ara que els fills ja són més grans, 
m’hi he tornat a posar. M’ha vingut de 
gust tornar a dibuixar i pintar,  ja fa un 
parell d’anys. 

· Com sorgeix l’oportunitat d’ex-
posar a El Mirador?
A través de l’organització Tothicap, 
format per un grup de persones que es 
dedica a promoure activitats dins del 
municipi per fomentar la participació 
social i crear xarxa entre la ciutada-
nia. Ells també fan ioga i jo m’hi vaig 

apuntar. Van veure les meves obres i...

· Et van animar a fer l’exposició?
Sí, em va orientar amb qui podia adre-
çar-me perquè l’Ajuntament em cedís 
una sala per exposar. I al final, he pogut 
muntar a l’Espai Sales d’El Mirador.

· Quin tipus de pintura podem 
veure a l’exposició?
Podreu veure-hi 30 quadres DIN A4, 
d’estil figuratiu, tot i que en el passat 
he provat de tot; pintura realista, ex-
pressionista, abstracta, etc. Els meus 
quadres tenen molta llum, molt groc 
i molt taronja, sobretot. Faig aquarel-
la però havia fet olis, tècnica mixta...

· i quins temes t’agrada tractar?
Pinto racons urbans. M’agrada la te-
màtica molt intimista, és a dir, que amb 
la pintura retrato llocs on jo he viscut 
de petita, on he passat moltes vegades, 
camins que, per a mi, són molt reconei-
xibles i que m’havien quedat a dintre. 

Busco fotos antigues i altres que faig, 
de més actuals, i després m’inspiro en 
elles per pintar. No m’he atrevit mai al 
món dels retrats, no m’interessa. Tinc 
quadres d’imatges  de carrers de Cas-
tellar, fonts, també Castellar Vell, Cal 
Calissó, etc. Són pintures de detalls, 
espais, pedres, racons, que es queden 
a la nostra memòria, que són amb nos-
altres des de sempre, i ara, passat tot 
aquest temps, he tingut la necessitat i 
el plaer de plasmar-los en paper.

· pintes “in situ”?
No, pinto a casa. Però havia pintat a 
l’exterior, en el passat, perquè m’agra-
da captar la llum en directe.

· Són pintures per vendre?
No, la meva idea no és fer negoci amb 
els quadres sinó compartir-los amb 
tothom. De fet, algunes de les imat-
ges les he escanejat i penjat al meu 
Facebook perquè tothom qui vulgui 
les descarregui. L’afany de l’exposi-

ció no és lucratiu sinó perquè tothom 
la gaudeixi. 

· Quins objectius et marques?
Ara que he recuperat el ritme , que he 
començat un camí, el vull seguir. Tinc 
records a la memòria de llocs concrets 
que vull dibuixar. Vull fer-ho diferent de 
com ho feia quan vaig començar.  Em fa 
l’efecte que és com si hagués anat ger-
minant el meu procés pictòric i ara el 
pogués expressar  d’una forma diferent. 

· A banda de la pintura, quina altra 
afició tens?
També tinc un hort al carrer de les 
Bassetes. El cuidem amb la meva 
germana. A part d’agradar-me, em 
dona de menjar. El vam llogar ja fa 
tres o quatre anys. És una cosa que 
sempre havia volgut fer, i n’he après 
molt dels senyors grans que t’expli-
quen com va. Com que no m’hi he de 
guanyar la vida, em resulta una acti-
vitat molt gratificant. 

  Marina Antúnez


