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Setmanari d’informació local

Jordi Casamada, CEO d’Accent Systems, ensenya les instal·lacions de l’empresa a la Directora General d’Indústria, Àngels Chacón, en la festa de 10è aniversari d’aquesta empresa ubicada a Can Carner. || q. Pascual

Liderant la 
indústria 
del demà

empresa | p 05

accent systems presenta 
la seva Fàbrica d’Internet of 
Things (IOT) a la celebració 
del 10è aniversari de l’empresa

Arnau Safont: 
el futur del motor 
castellarenc
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Despesa de 193.000 
euros per al manteniment 
de carrers aquest estiu

ajunTamenT | p07

Torn
em

 

l’1
 d

e 
se

te
m

bre



28 DE JULIOL DE 201702

· Il·lustració
· Stop MotionARTS PLÀSTIQUES I MANUALS

· PilatesEXPRESSIÓ CORPORAL

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

IDIOMES INFANTS

· Grafologia
· Les signatures a la grafologiaHABILITATS SOCIALS

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

NOVES TECNOLOGIES

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

IDIOMES ADULTS

· Iniciació a Internet
· Iniciació a la informàtica

· Ofimàtica
· “Vull ser YouTuber”INFORMÀTICA I TIC

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

Més informació: 
www.elmiradorcastellar.cat

successos

Diumenge passat, pels volts de les 
sis de la tarda, es va produir un ac-
cident greu entre un turisme i un 
ciclomotor al carrer Arbrells, ubi-
cat a la urbanització d’El Balcó, per 
raons que es desconeixen. Com a 
conseqüència de la topada entre el 
vehicle i la moto, el conductor del ci-
clomotor -un jove que respon  a les 
inicials E.C.- va patir ferides molt 
greus al pulmó ja que se li va cla-
var el manillar durant la caiguda. 
Els primers en arribar al lloc dels 
succés va ser una unitat de suport 
vital bàsic de Castellar, així com la 
policia local de la vila.

Segons ha pogut saber L’AC-
TUAL, a causa de la gravetat de 
les ferides que es va produir la víc-
tima de l’accident es va mobilitzar 
l’helicòpter medicalitzat dels ser-
veis d’emergències per traslladar 
el ferit a l’hospital Taulí de Sabadell 
on va ser operat de les ferides pa-
tides el mateix diumenge. De mo-
ment, sobre el seu estat, només ha 
transcendit que continua greu.   
|| redacció

Accident molt 
greu amb un 
ciclomotor 
a El Balcó

El 26 de juny de 2016, diumenge, el 
carrer Sant Sebastià de la nostra 
vila s’aixecava trasbalsat. Un veí del 
carrer, L. V., de 79 anys, havia estat 
trobat pel seu fill, cap a dos quarts 
de 9, mort a casa seva, amb signes 
de violència, lligat de mans i el pany 
de la porta de casa forçat. Un any 
després, cinc persones, tres homes 
i dues dones, han estat detingudes 
pel robatori i l’homicidi.

Segons expliquen des de la Divi-
sió d’Investigació Criminal adscrita 
a l’Àrea d’Investigació Criminal de 
la Regió Policial de Barcelona, des 
de l’inici de la investigació els agents 
van treballar amb la hipòtesi que els 
assaltants disposaven d’informació 
prèvia de l’entorn de la víctima a par-
tir de la qual haurien planificat el ro-
batori. Els lladres coneixien que vivia 
sola i que disposava d’una caixa forta 
que contenia diners en efectiu.

A mesura que avançava la in-

Cinc detinguts per l’homicidi que es va 
produir fa un any al carrer sant sebastià

La policia científica va recollir proves durant el matí que es va trobar la víctima.  || c. d. 

un veí de 79 anys va morir a causa de les ferides que li van causar uns lladres durant el robatori

batori i posterior homicidi van par-
ticipar cinc persones: tres homes, 
de 44, 30 i 28 anys, com a presump-
tes autors materials del crim i dues 
dones de 55 i 23, com a encobridores, 
tots ells de nacionalitat espanyola.

escorcolls 
El dimarts 18 de juliol es van dur a 
terme quatre entrades i registres 
als domicilis dels investigats, dues 
a Montcada i Reixach, una a Caste-
llar del Vallès i una altra a Vilafran-
ca del Penedès amb el resultat de 
la detenció de les cinc persones re-
lacionades amb el crim. En una de 
les entrades de Montcada els mos-
sos també hi van trobar 125 embol-
calls que contenien cocaïna, cinc 
tauletes d’haixix i tres bosses amb 
cabdells de marihuana, 4.500 euros 
en efectiu, una pistola de fogueig i 
una defensa extensible. Els detin-
guts van passar a disposició judici-
al el dia 20 de juliol i el jutge va de-
cretar la llibertat amb càrrecs per 
als cinc arrestats.  

  Cristina Domene

vestigació, els agents van confirmar 
les sospites inicials i van corroborar 
que terceres persones van ajudar els 
lladres, que havien obtingut informa-
ció valuosa sobre les rutines que tenia 
l’home assaltat. Les dades aporta-

des pels col·laboradors també teni-
en com a finalitat preparar la logís-
tica, vehicles i armes, i com s’hauria 
d’encobrir l’homicidi un cop comès.

Les indagacions van conduir 
els agents a determinar que al ro-

VIA pÚBLICA | 
FerIT Greu

SEGURETAT CIUTADANA | CrIm
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tema de la setmanavacances

plaça del Bohateraw al barri jueu de Cracòvia, a polònia. || equiPaTGedeMa.caT

plaça del Castell, al centre històric de la ciutat de Varsòvia, a polònia.  || cedida

Castell gòtic d’Hunedoara a la regió deTranssilvània, a Romania.  || d.carcea

romania i polònia, 
una passejada per  
l’europa Central  

Si hi ha un mes que és sinònim de vacan-
ces, aquest és agost. Bona part dels afortu-
nats que podran gaudir d’aquest  període 
de descans ja han planificat al detall el seu 
temps d’oci. Però de ben segur que encara 
trobem indecisos que busquen una bona 
oferta de darrera hora per fer les maletes i 
sortir de la rutina. Una bona opció per dei-
xar enrere la nostra zona de confort és l’Eu-
ropa Central amb indrets com Romania o 
Polònia. De fet, des de Masetur Castellar 
asseguren que aquestes són les destinaci-
ons estrella de la temporada. “Mai havíem 
fet tantes reserves per Romania  o Polò-
nia com aquest estiu. Abans hi havia més 
prejudicis per la immigració”, expliquen 
des de l’agència de viatges. 

Aquests dos tresors amagats disposen 
d’un inabastable patrimoni cultural, histò-
ric i natural. Tot plegat, a un preu assequible 
gràcies a les noves possibilitats que obren 
les companyies aèries de baix preu i el canvi 
favorable de l’euro vers la moneda local. 

més enllà del príncep vlad 
Una de les regions més populars de Roma-
nia és Transsilvània. És el bressol del mite 
del príncep Vlad l’Empalador, del feréstec 
Dràcula al qual l’escriptor irlandès Bram 
Stoker va posar rostre. Però Transsilvània 
no és un gran parc temàtic sobre vampirs 
sinó que és una terra plena de riquesa natu-
ral, esquitxada de paratges pintorescos i de 
castells. Aquest és el cas de Hunedoara o del 
castell de Bran, la fortificació del segle XII 
que, segons diu la llegenda, hauria estat la 
llar del temible príncep dels ullals esmolats. 

D’altra banda, una de les parades obli-
gades si recorrem la regió és la capital del 
país: Bucarest. La ciutat és coneguda com 
el Petit París pels seus edificis modernis-

CÀRpATS 
la carretera 
Transfagarasan 
recorre les 
muntanyes de 
Transsilvània  

CRACÒVIA 
la ciutat té la plaça 
medieval més gran 
d’europa amb més 
de 40.000 m2  

VARSÒVIA 
Va acollir el gheto 
jueu més gran 
d’europa durant la 
ii Guerra Mundial

els dos països del vell continent ofereixen als visitants una gran 
riquesa de patrimoni cultural i natural a preus molt competitius 

tes i neoclàssics, fruït de la reconstrucció 
de Bucarest després dels bombardejos de 
la II Guerra Mundial. Una altra de les ciu-
tats de Romania que rep més visitants per 
la seva bellesa és Brasov. La segueixen Sibiu, 
pel seu casc antic, i Sighisoara, per les seves 
cases de colors. Menció especial a les mun-
tanyes dels Càrpats, i a la carretera les tra-
vessa, la Transfagarasan. Quilòmetres i més 
quilòmetres de revolts que paguen la pena.

cracòvia i varsòvia

A poc més de tres hores de viatge en avió 
trobem Cracòvia i Varsòvia, dues de les ciu-
tats més visitades de Polònia. Fonamental-
ment monumentals, com Bucarest, amb-
dues van ser reconstruïdes després de la 
II Guerra Mundial. Tanmateix, conserven 
els seus calls jueus, barris en què la barbà-
rie nazi va confinar a milers de persones in-
nocents abans de deportar-les a  camps de 
concentració; Auschwitz, en el cas de Cra-
còvia, i Treblinka, en el cas de Varsòvia. De 
fet, a Varsòvia es va establir el ghetto jueu 
més gran d’Europa. 

Així, entre d’altres espais, a Cracòvia 
es pot visitar el castell de Wawel, símbol de 
Polònia, la plaça del Mercat que amb 40.000 
m2 és la plaça medieval més gran d’Euro-
pa, o la fàbrica d’Oskar Schindler, empre-
sari que tothom recorda en blanc i negre 
gràcies al retrat que en va fer el cineasta 
Steven Spielberg.  

Quant a Varsòvia, entre les visites im-
prescindibles es troben el Castell Reial, el 
Palau de Cultura, el museu de Fryderick 
Chopin o la Tomba del Soldat Desconegut. 
El museu de l’astrònom polonès Copèrnic, 
o els jardins Saxon, que es troben al centre 
de la ciutat,  són alguns dels atractius de la 
ciutat.  ||  rOcÍO GóMeZ 
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OBERT 
PER 
OBRES Durant les obres de L’Illa del Centre els 

comerços seguirem oberts com sempre!

actualitat

La nova eina possibilita 
accedir sobre plànol a 
les dades de contacte 
de totes les empreses

Creu que es fa una 
gran inversió i hi ha 
poca repercussió 
en la seva inserció

El Geoportal, l’eina d’informació geo-
gràfica del portal municipal www.cas-
tellarvalles.cat, inclou des d’aquest mes 
un mapa interactiu amb 276 activitats 
econòmiques localitzades als polígons 
industrials de Castellar del Vallès. Di-
mecres passat, 19 de juliol, es va presen-
tar aquesta nova funcionalitat del plànol 
web en el marc de la Mesa per a l’Ocu-
pació i la Promoció Econòmica.

L’eina possibilita accedir sobre plà-
nol a les dades de contacte (adreça, telè-
fon, pàgina web...) de totes les empreses 
de Can Carner i el Pla de la Bruguera, 
a partir del creuament d’una base de 
dades facilitada pel Consell Comarcal 
del Vallès Occidental amb el registre 
d’activitats econòmiques de què dispo-
sa l’Ajuntament. L’aplicació permet clas-
sificar les empreses segons la tipologia i 
al mateix temps visualitzar les naus in-
dustrials buides. 

El Geoportal, desenvolupat sobre la 
cartografia municipal, mostra en l’actu-

mapes interactius dels polígons
GEOpORTAL | InFOrmaCIó GeOGràFICa

Tècnics municipals presentant les novetats del Geoportal. || aJuNTaMeNT

alitat un total de cinc capes temàtiques: 
el carrerer (que inclou l’enllaç a equipa-
ments) el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) i el mapes de mobili-
tat, residus i activitats econòmiques. La 
intenció és que en els propers mesos es 
pugui afegir un nou mapa sobre les ac-
tivitats comercials i de serveis.  L’eina 
es pot consultar a http://geoportal.cas-
tellarvalles.cat/galeria.

economia social i solidària

Durant la sessió de la Mesa, també es va 
presentar les accions que està duent a 
terme el municipi en matèria d’econo-
mia social i solidària. En aquest sentit, es 
va explicar que el consistori forma part 
d’una xarxa de 33 municipis que treba-
llarà conjuntament per a la dinamitza-
ció d’aquest àmbit. En l’actualitat, s’està 
realitzant un treball de camp per identi-
ficar les iniciatives que podrien confor-
mar un primer mapa de l’economia so-
cial i solidària del municipi.

D’altra banda, la Mesa per a l’Ocu-
pació i la Promoció Econòmica també va 
tractar diversos indicadors vinculats al 
mercat de treball. Entre d’altres, es va 
destacar que la taxa d’atur al municipi 
del passat mes de maig es va fixar en un 
10,87%, el que suposa una disminució del 
12,1% en el darrer any. Castellar compta 
amb un total de 1.214 persones desocupa-
des, 138 menys respecte el maig de 2016. 

Castellar del Vallès va tancar el 
mes de juny amb 1.158 persones sense 

feina, 56 menys que el mes anterior, amb una 
taxa d’atur de 10,4%. La vila sumava així un 
altre mes de tendència positiva en la crea-
ció d’ocupació, una línia que s’ha consolidat 
en els darrers mesos. Cal destacar que en un 
any l’atur ha baixat gairebé 100 persones a 
Castellar. Concretament, el primer semes-
tre de 2016 la vila va finalitzar amb una taxa 
d’atur del 12% amb un total de de 1.310 per-
sones aturades. 

 Redacció

AJUNTAMENT | neTeja

CONSUM | COnseLLs

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès obrirà en els propers dies un 
expedient informatiu a Fomento 
de Construcciones y Contratas SA 
per diverses mancances detecta-
des en la prestació del servei públic 
de neteja viària i recollida d’escom-
braries.  Segons una auditoria rea-
litzada recentment per l’empresa 
Gaia Serveis Ambientals, l’empre-
sa adjudicatària no estaria com-
plint estrictament les condicions 
establertes per contracte respecte 
la periodicitat de neteja dels con-
tenidors i del servei d’escombra-
dora sobre camió. Amb la incoació 
de l’expedient informatiu, s’obri-
rà un termini d’audiència per tal 
que l’empresa pugui fer arribar els 
aclariments que estimi oportuns. 
El regidor de Sostenibilitat i Medi 
Natural, Aleix Canalís, explica que 
“les deficiències fan referència 
a la prestació de serveis i no a la 
gestió econòmica, ja que en el cas 
de Castellar el servei es va adjudi-
car per un import fix”. 

El contracte vigent, que té 
una durada de 10 anys, és vigent 
des de l’1 de juliol de 2014 i està va-
lorat en 1,76 milions d’euros anuals 
(IVA exclòs) per la prestació dels 
serveis de neteja viària, recollida i 
transport de residus municipals i 
gestió de la Deixalleria municipal. 

 || redacció

L’OMIC recorda que des del 15 de 
juny, es pot trucar, enviar SMS o 
connectar-se a Internet amb el 
telèfon o un dispositiu mòbil des 
d’un altre estat membre de la UE 
sense haver de pagar recàrrecs 
d’itinerància o roaming pagant 
el mateix preu que al país de re-
sidència. L’únic límit a la itine-
rància a preus nacionals és que 
l’usuari no ha d’usar més el mòbil 
a fora que a casa. Fora de la UE o 
a països fronteres com el Marroc 
o Andorra, s’aplicaran les tarifes 
de l’operador del país on estigui 
l’usuari.  ||redacció

Expedient a FCC 
per mancances en 
el servei de neteja

L’OMIC adverteix 
de l’ús dels mòbils

MESA OCUpACIó | FOrmaCIó OCupaCIOnaL

Decidim demana un seguiment de l’alumnat

A la darrera mesa d’ocupació De-
cidim Castellar va destacar la gran 
inversió en formació ocupacional i 
cicles formatius i la poca repercus-
sió en la inserció laboral dels for-
mats. Segons les dades exposades 
a la mesa hi ha un repunt en ocupa-
ció però es desconeix quina reper-
cussió real té la  despesa en forma-
ció en l’increment de l’ocupació. És 
per això que Decidim Castellar vol 

posar l’alerta en la relació que té la 
formació en l’increment d’ocupació. 

 Decidim Castellar va exposar 
a la Mesa d’ocupació que “no es fa 
un seguiment de l’alumnat sobre la 
seva inserció laboral, que no es fa 
un anàlisi d’eficiència sobre la in-
versió tan gran de quasi 150.000€ 
en formació, no s’analitza en tant 
per cent sobre la inversió feta que 
facilitaria l’anàlisi per saber si és 
eficaç o no la inversió, ja que són 
diners públics i han d’estar ben 
emprats”, explica la formació en 
un comunicat. Per això es demana 
analitzar la relació entre inversió en 
formació i ocupació per valorar si 
s’està treballant correctament. Al-
hora des de Decidim “es pensa que 

caldria obrir vies d’inversió per 
crear ocupació de forma directa 
com podria ser la creació d’una 
cooperativa”.

Decidim explicita que és molt 
bona notícia que es puguin fer a Cas-
tellar els cicles formatius de grau 
mitjà de jardinera, floristeria, pro-
ducció agroecològica o el grau su-
perior que la Generalitat ha apro-
vat per a fer a la vila justificant que 
té molta zona verda. “Tanmateix si 
com a poble no s’inverteix en infra-
estructures perquè aquests estu-
diants que es formen trobin feina, 
aquesta formació no tindrà efec-
tivitat”, adverteix.

En aquest sentit Decidim Cas-
tellar va presentar la moció d’eco-

nomia social i solidaria el febrer de 
2016 per a habilitar terrenys mu-
nicipals per horta comunitària en 
règim de cooperativa, ampliar els 
Plans d’Ocupació pel foment i crea-
ció  de dues  cooperatives de servei: 
una de neteja a domicili, cangurat-
ge i atenció a persones grans i una 
altra cooperativa de petits arranja-
ments a la llar per donar sortida a 
l’existent oferta i demanda  del nos-
tre municipi. Segons Decidim, això 
permetria aflorar l’economia sub-
mergida en aquest sector i també 
incorporar en el servei d’ocupació 
del nostre municipi criteris i mesu-
res d’Enocomia Social i Solidària,  
per tal de crear i fomentar llocs de 
treball transformadors.  ||redacció

BREUS

Són les que 
recull el mapa 

interactiu de les 
empreses

ACTIVITATS

276
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“el futur per a nosaltres és creixement”
jordi Casamada, 
CeO d’accent 
systems, valora els 
reptes de l’empresa 
castellarenca en el 
seu desè aniversari

L’ambient que es respirava ahir a la 
tarda a l’empresa Accent Systems 
era de festa. Treballadors, amics i 
familiars volien celebrar plegats els 
10 anys d’aquesta empresa situada 
a Can Carner, que en una dècada ha 
passat de tenir 4 treballadors i 90 m2 
a comptar amb 44 persones en una 
nau de 2.000 m2.

Accent Systems va aprofitar 
l’anversari per presentar la seva nova 
Fàbrica d’Internet of Things (IOT), 
una de les poques enginyeries del ter-
ritori català que desenvolupa totes 
les parts del procés de creació d’un 
dispositiu, des de la consultoria, pas-
sant pel disseny de hardware, l’indus-
trial, desenvolupament de software i 
firmware, fins a la producció pròpia.

El castellarenc Jordi Casama-
da, CEO d’Accent Systems, va ma-
nifestar que poques enginyeries dis-
posen, actualment, de la seva pròpia 
planta per manufacturar els disposi-
tius que ideen, creen i desenvolupen. 
“Nosaltres hem volgut fer aquesta 
aposta perquè és un pas endavant 
per a l’empresa i suposa molta més 
celeritat i excel·lència en el procés 
de desenvolupament d’un produc-
te intel·ligent. Suposa optimitzar 
recursos, fins i tot és més eficient 
que fer-ho a la Xina”.

Des de la fàbrica d’IOT -Inter-
net de les coses- s’han elaborat molts 
dels projectes més innovadors i pun-
ters amb què treballa l’empresa. El 
clauer intel·ligent que l’empresa ha 
fet per Volkswagen ( VW Connect), 
la guardiola intel·ligent PigiBank o 
la placa per localitzar maletes de 
Samsonite, són tres dels projectes 
més destacats fins al moment. “Ens 
hem especialitzat en unes tecno-
logies que considerem que són les 
guanyadores. El futur per a nos-
altres és creixement. Ens estem 
estructurant per poder escalar i 
agafar una bona quota de mercat. 
De fet, sortim d’una molt bona po-
sició, perquè hem establert bones 
relacions amb Huawei, Nokia i Vo-
dafone i ens estan arribant projec-
tes molt engrescadors”, va deta-
llar Casamada.

Després de la visita per la plan-
ta que Casamada va fer amb la direc-
tora general d’Indústria de la Gene-
ralitat, Àngels Chacón, l’alcalde de 
Castellar del Vallès, Ignasi Giménez 
i el 1r tinent d’alcalde, Joan Creus, 
va arribar el torn dels parlaments.

Jordi Casamada, va fer un dis-

 Cristina Domene

La celebració dels 10 

anys de l’empresa 

va comptar amb 

l’assistència de molts 

treballadors i fami-

liars. || q. Pascual

curs emotiu, i a parts divertit, on va 
fer un repàs dels deu anys d’Accent 
Systems, va confessar estar molt 
content d’haver “apostat per crear 
això a Castellar, perque és on vaig 
néixer” i va realçar el gran equip 
de professionals que formen l’em-
presa. El CEO va aprofitar la pre-
sència dels polítics per demanar 
més millores i ajuts per a les em-
preses: “Parlo en nom de moltes 
empreses de Castellar. La falta de 
bones comunicacions és un gran 
problema per a nosaltres. Però 
a banda, quan ens vam establir 
aquí ens vam trobar problemes 
com connectar-nos a Internet o 

Crida a adherir-se 
als Municipis per 
l’Aigua Pública 

Trobada d’alcaldes 
per nous projectes 
per al riu Ripoll

Castellar En Comú fa una crida 
a l’equip de govern a adherir-se 
a l’Associació de Municipis i enti-
tats per l’Aigua Pública (AMAP), 
acabada de constituir fa uns dies. 
Segons informen els comuns de 
la vila, “Barcelona, Badalona, 
Cerdanyola del Vallès, el Prat de 
Llobregat, Sabadell, Santa Co-
loma de Gramenet i Terrassa ja 
aposten per una gestió pública 
de l’aigua que garanteixi el seu 
accés universal i assequible i no 
permeti la manca de subminis-
trament per motius econòmics 
o socials”. Aquesta nova associa-
ció té l’objectiu de “difondre i pro-
moure la gestió pública de l’ai-
gua, així com donar suport a tots 
aquells municipis que vulguin 
adoptar aquest model de gestió”.

Els comuns defensen que, a 
nivell local, els recursos hídrics 
“no poden estar sotmesos a una 
dinàmica empresarial privada 
basada principalment en el be-
nefici sinó que ha d’estar sotme-
sa a criteris públics i de benestar 
de la ciutadania”. Per això, confi-
en que Som de Castellar-PSC serà 
receptiva a la seva petició. Caste-
llar En Comú veu la importància 
que té aquesta qüestió “pels ciu-
tadans i ciutadanes, que han 
anat demandant aquest objec-
tiu, exigint garantir l’accés a 
un dret humà com és l’aigua”.  

 || redacció

Alcaldes i representants de diver-
sos municipis van participar la set-
mana passada a Sabadell en una re-
unió de la subconca del Ripoll del 
Consorci Besòs - Tordera, on van 
analitzar la problemàtica del riu 
i els projectes que es poden posar 
en marxa conjuntament. Entre d’al-
tres representants hi havia el re-
gidor de Sostenibilitat i Medi Na-
tural de Castellar del Vallès, Aleix 
Canalís. Entre les propostes que 
s’abordaran properament hi ha la 
redacció d’un pla director aigües 
regenerades que vol aprofitar les 
oportunitats que es presenten amb 
l’aigua depurada a les EDAR muni-
cipals. També s’està redactant el pla 
director de camins fluvials, que vol 
fer inventari dels camins i detectar 
dèficits de connectivitat entre els 
nuclis urbans que toquen a la llera 
del Ripoll.  || redacció

CASTELLAR EN COMÚ | 
GesTIó De L’aIGua

BESÒS-TORDERA | reunIó

ACCENT SySTEMS | InTerneT De Les COses
BREUS

a l’aigua. Ara, per exemple, estem 
intentant contractar sis persones 
i ens està costant molt perquè tot 
passa per la capital. Necessitem 
una bona borsa de treball ben con-
nectada amb Barcelona”, va expo-
sar Casamada.

suport institucional

L’alcalde de la vila, va acceptar la re-
primenda de Casamada: “M’agrada 
que ens poseu deures. Teniu tota la 
raó en què tenim un dèficit endè-
mic d’infraestructures que causa 
mancances en les nostres empre-
ses”. Giménez va afegir: “Esperem 
que sigueu un far per altres empre-

ses que tenen ganes de crear valors 
actius a la nostra vila”.

La directora general d’Indús-
tria de la Generalitat, Àngels Chacón, 
que fa un mes que està en el càrrec, 
també va reconèixer que a Indús-
tria les estratègies estan pensades 
per a grans empreses i marques, 
tot i que Catalunya compta amb un 
90% de pimes. “Us donem les grà-
cies per apostar pel vostre munici-
pi, pel territori i no centrar-ho tot 
a Barcelona, el repte del futur són 
les empreses 4.0 com la vostra”.

La família que forma Accent 
Systems va concloure la vetllada amb 
un refrigeri als jardins de l’empresa.  

Jordi Casamada mostra a les autoritats la maleta de Samsonite que té un dispositiu de localització creat per Accent Systems.  || q. Pascual

actualitat
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Inscripcions exalumnes 
i preferents:
13 i 14 de setembre

Proves de col·locació i inscrip-
cions per a nous alumnes:
Del 4 al 22 de setembre 
(demaneu dia i hora)

Horari d’inscripcions:
A partir del 25 d’agost i fins al 
15 de setembre, 
matins de 10 a 13 h
A partir del 18 de setembre, 
també les tardes de dilluns, 
dimarts i dijous de 17 a 19 h

INSCRIPCIONS CURS 2017-2018
Cursos presencials i semipresencials

política

units per votar l’1 d’octubre

Acte de suport al referèndum, dijous passat a la plaça d’El Mirador. || r.GóMeZ

“El dia 1 d’octubre votarem si volem 
o no una república catalana perquè 
hi tenim tot el dret del món”. Així va 
arrencar el manifest que va elaborar 
el poeta i traductor, Miquel Desclot, 
amb motiu de l’acte de suport al refe-
rèndum sobiranista que va tenir lloc 
la tarda de dijous passat a la plaça d’El 
Mirador. La trobada, convocada per 
les entitats ANC i ANJI, i pels par-
tits polítics Decidim Castellar, ERC, 
PDeCAT i Castellar en Comú, porta-
va per títol ‘Obrim el meló’.

L’actriu Dolors Ruiz va ser l’en-
carregada de posar veu a les parau-
les de Desclot, que es va mostrar 
inflexible i contundent en la seva re-
ivindicació a favor de l’1-O. “Cap llei 
humana, ni tan sols una constitu-
ció espanyola que no ens reconeix 
com a poble, no pot revocar aquest 
dret universal”, assegurava el text.

En aquest sentit, el manifest a 
favor del referèndum va asseverar que 
la prohibició de votar es recull a “una 
constitució que es va redactar sota 

pDeCaT, erC, Castellar en Comú, Decidim i la secció local de l’anC van organitzar un 
acte a la plaça d’el mirador per promoure la participació al referèndum sobiranista

  Rocío Gómez 

la tutela d’un monarca i un exèrcit 
inequívocament franquistes, ine-
quívocament antidemocràtics”. En 
paraules de Desclot: “ens amenacen 
amb la seva interpretació d’una llei 
que controlen per terra, mar i aire”.

ACTE | reFerènDum

D’una banda, el text es va mos-
trar crític amb la gestió del govern 
espanyol quant a la manca d’inver-
sions i el “malbaratament dels im-
postos” en l’àmbit de les infraestruc-
tures i en el sistema sanitari català, 

“un estat que menysprea i castiga 
obertament tota forma de cultu-
ra (...) un estat ineficaç i corrom-
put fins a l’arrel”.

De l’altra, el manifest elaborat 
per Desclot va posar l’accent que 
“votar és civilització, prohibir és 
barbàrie. Només volem votar. I vo-
tarem perquè volem ser ciutadans 
dignes i no súbdits dignes”.

Cal destacar que l’acte també 
va comptar amb la col·laboració de 
l’ETC, que van fer ballar a la plaça els 
gegants de Castellar, el Sol i la Lluna, 
i del grup Country Castellar, que van 
dur a terme una exhibició.

Finalment, com apuntava el ma-
teix títol de l’acte a favor del 1-O, es 
van repartir talls de síndria i de meló, 
i també begudes fresques.

conferència sobre l’1-o

La secció local de l’Assemblea va orga-
nitzar dijous passat una xerrada a la 
Sala d’Actes d’El Mirador en el marc de 
la campanya de suport a la celebració 
del referèdum. Els diputats de Junts 
pel Sí, Jordi Sendra i Jordi Orobitg, 
van protagonitzar la conferència.   

pp | assemBLea

Antonio Carpio ha resultat reele-
git president de l’agrupació local 
en una assemblea que es va fer 
aquest dimecres. De fet, la candi-
datura de Carpio era l’única que es 
va presentar.  Carpio va assumir 
la presidència del PP a Castellar 
del Vallès el 2012, un any després 
d’aconseguir els millors resultats 
del PP a Castellar en les eleccions 
municipals del 2011. El polític local 
és vocal al comitè executiu del PP 
Català. També al juny   va ser triat 
com a Coordinador dels Grups 
Municipals en el comitè executiu 
del PP a la província de Barcelo-
na al 13è Congrés Provincial del 
PP de Barcelona. Carpio ha expli-
cat que “començarem a treballar 
amb molta més força per poder 
aconseguir diversos objectius a 
curt termini en benefici de tots 
els castellarencs”.   || redacció

Antonio Carpio, 
reelegit president 
local del PP
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territori

L’Ajuntament va adjudicar dimarts a BBVA l’arrendament financer de 
la nova gespa artificial del camp de futbol Pepín Valls. Una vegada re-
solt el concurs públic, es preveu que la col·locació, que anirà a càrrec 
de l’empresa Mondo Ibérica SA, es pugui dur a terme durant el mes 
d’agost. D’aquesta manera,  la Unió Esportiva Castellar podrà iniciar 
la temporada 2017-2018 amb la superfície del camp de futbol totalment 
renovada. L’equipament disposa de gespa artificial des de l’any 2006. 
Després de 10 anys, l’actual gespa ha esgotat el seu cicle de vida útil, 
per la qual cosa és necessària la seva renovació. La previsió és que part 
de la gespa actual es pugui reaprofitar recol·locant-la en altres espais 
del mateix camp de futbol i de la via pública. El nou contracte de lísing 
de la gespa artificial del camp de futbol s’ha adjudicat per un període 7 
anys i un preu total de 173.000 euros (IVA inclòs) a dividir en 84 men-
sualitats.  || redacció

La nova gespa artificial 
s’instal·larà a l’agost

EqUIpAMENTS | vamp pepín vaLLs

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès inicia aquests dies una 
nova campanya d’asfaltats i 
reparació de voreres a diver-
sos carrers del municipi. Els 
treballs, que es prolongaran 
fins al mes de setembre, s’in-
clouen en una nova fase del 
projecte de pavimentació i 
conservació de vies públiques 
que, en aquesta ocasió, estarà 
centrada molt específicament 
en les urbanitzacions del mu-
nicipi. L’execució anirà a càr-
rec de l’empresa Asfaltos Bar-
cino i suposarà una inversió de 
193.000 euros.

Així, es faran reparaci-
ons de paviment als carrers de 
les Roques i de la Font del Dar-
rera de Sant Feliu del Racó, als 
carrers del Cim, de Comagros-
sa i de les Jeies d’El Balcó, al 

193.000 euros per asfaltar 
carrers i reparar voreres

El camp de futbol el dia que es va inaugurar la gespa artificial ara fa  10 anys. || arxiu

La campanya es centrarà especialment a les urbanitzacions de la vila

carrer de Santa Rosa de l’Aire-
Sol D, i a diverses ubicacions 
d’El Racó i Can Font. D’altra 
banda, també es faran treballs 
d’asfaltat en diverses ubicaci-
ons del nucli urbà. 

A banda de les obres de 
reparació d’asfalt, que suposa-
ran un cost de 113.000 euros, 
l’Ajuntament ha informat que 
invertirà 80.000 euros més en 
la reparació de voreres i guals 
del municipi. Concretament 
es repararan uns 80 punts de 
les urbanitzacions i del nucli 
urbà. Així, s’inclouen diver-
sos carrers de Sant Feliu del 
Racó, El Racó, El Balcó i Can 
Font, així com diversos punts 
del nucli urbà. 

Les obres consisteixen 
concretament en la reparació 
de trams de voreres existents 
malmeses pel pas del temps i 
pel seu ús i en actuacions en 
guals de vianants centrades a 

 Redacció

CAMpANyA | vIa púBLICa

rebaixar el pendent dels trams 
de voreres que queden entre 
els passos de vianants. Aques-
ta darrera actuació inclourà la 
col·locació de paviment tàctil 
per a invidents.

 L’objectiu de totes les 
actuacions que es faran a les 
voreres és garantir l’accessi-
bilitat, especialment perquè 
persones amb mobilitat reduï-
da o que portin cotxets puguin 
travessar sense dificultats un 
pas de vianants.

pintura viària

El projecte de pavimentació i 
conservació de vies públiques 
per a aquest 2017 es completa-
rà amb treballs de pintura vià-
ria per tal de renovar la senya-
lització horitzontal a diversos 
punts del municipi. Aquesta 
actuació, a la qual es destina-
ran 60.000 euros més, es lici-
tarà a finals d’estiu.

S’actuarà 
en diferents 

carrers de Sant 
Feliu del Racó, 
El Balcó, Aire-
sol D, El Racó i 

Can Font

pUNTS

80
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20 d’octubre: 
Festa i sopar 
de celebració

Al setembre te’n donarem els detalls!

ANIVERSARI
INSTITUT
CASTELLAR

1987 - 2017Fem 30 anys!

T’hi esperem!

solidaritat

L’any passat, La Botiga de les Llanes 
de Castellar, es va engrescar a partici-
par en un projecte per portar sacs de 
punt i mitja a un Hospital de Gàmbia.  

Aquests saquets de llana propor-
cionen escalfor als nadons prematurs 
i les possibilitats que puguin sobre-
viure augmenten, ja que a l’hospital 
no disposen d’incubadores i la taxa 
de naixements prematurs és de 300 
nens  l’any. L’any passat es van enviar 
uns 180 saquets i aquest any, les par-
ticipants han decidit continuar amb 
el projecte. A més, enguany compten 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
“Quan ens vam assabentar del pro-
jecte, vam voler participar-hi, i hi 
hem col·laborat comprant la llana 
que fan servir per teixir els sacs”, 
ha explicat la regidora de Programes 
Socials, Pepa Martínez.   

Al voltant d’una taula de La Bo-

els saquets de llana per a 
nadons tornen a Gàmbia

Dones voluntàries teixint sacs a ‘La botiga de les Llanes’ dimarts passat.  || c. dOMeNe

voluntàries de Castellar teixeixen sacs per a nounats prematurs

tiga de les Llanes, aquestes dones 
voluntàries, van elaborant saquets 
i barrets de llana que hi fan joc, ja en 
porten 30. Aquesta primera tongada 
marxarà la propera setmana a Gàm-
bia. “El 30 de juliol tenim la visita 
a l’hospital i farem el lliurament 
dels saquets. Ells ho agraeixen 
molt, perquè en moments compli-

cats com quan marxa la llum, que 
és sovint, els nadons poden man-
tenir-se calents”, explica l’Eugè-
nia Llop, encarregada de portar les 
peces fins a Gàmbia. 

La Montserrat Cadafalch, pro-
pietària de la botiga, explica que els 
sacs només poden ser de pura llana 
o cotó. “Aquest any els hem fet una 
mica diferents perquè no tinguin 
costures, i el fem tipus mitja, gan-
xet o tunisià”. 

Aquest projecte té doble guany. 
D’una banda ajuda als nens prema-
turs de Gàmbia i de l’altra estableix 
una xarxa a la vila. “Ens ajuntem, 
fem mitja, parlem, passem una 
bona estona”, assegura la Montser-
rat. “També hi ha voluntàries, que 
venen aquí, jo els ensenyo com han 
de fer el saquet, i després van fent a 
casa”. Aquest any, també hi han par-
ticipat dues nenes i un nen, que han 
après a fer mitja i han volgut col·laborar 
amb aquest projecte solidari.  

Creu Roja desenvolupa diversos 
projectes per evitar l’aïllament i 
la solitud no volguda de les per-
sones grans. Entre d’altres ini-
ciatives i amb la col·laboració 
de la Regidoria de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès treballa per a oferir un espai 
confortable per a les persones 
grans majors de 60 anys amb 
una xarxa social fràgil. L’objec-
tiu és posar-los en contacte altra 
vegada amb la societat, ampli-
ant la seva xarxa social, evitant 
d’aquesta forma, la soledat que 
pateixen moltes persones d’edats 
avançades. Així al llarg d’aquest 
any s’estan oferint dos tallers i 
un cicle de xerrades a la seu de 
la Creu Roja, a la plaça de la Lli-
bertat, el taller Vida Activa i el  
Ments Despertes. El primer es 
realitza els dilluns d’ 11h a 12.30h 
per a promoure l’oci i la partici-
pació de les persones grans en 
la societat i millorar les seves 
relacions socials, treballant 
amb activitats lúdiques el man-
teniment físic, psicològic, emo-
cional i social. 

Per a la consecució d’aquest 
objectiu s’ofereixen activitats 
com la realització de treballs ma-

Tallers per lluitar 
contra la soledat 
de la gent gran 

Les assistents als diferents tallers que es fan a la Creu Roja. || cedida

CREU ROJA | aCTIvITaTsVOLUNTARIAT | saLuT a L’àFrICa

 Cristina Domene

nuals, debats, musicoteràpia, lectu-
ra i escriptura creativa, dinàmiques 
per treballar la creativitat, l’autoes-
tima, les habilitats socials, etcète-
ra. El de Ments Despertes es realit-
za els dilluns d’11h a 12h per activar 
diferents capacitats cognitives com 
l’atenció, la concentració, l’orienta-
ció, la percepció, el raonament i la 
memòria a través de passatemps i 
exercicis cognitius. Els jocs de taula 
també ajuden a mantenir i potenciar 
l’activitat mental. 

A més, un dimecres al mes a les 
10.30h es realitza una xerrada sobre 
temes de salut per ensenyar a millo-
rar el maneig de l’ansietat, la hiper-
tensió, l’alimentació, l’abordament de 
diferents malalties, primers auxilis, 
etcètera. De forma habitual és la prò-
pia Creu Roja i la Regidoria de Gent 
Gran de l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès qui detecta la necessitat 
de prevenir la solitud d’una persona 
gran, però des de l’entitat asseguren 
que és important que tots els ciuta-
dans i ciutadanes siguin conscients 
d’aquesta problemàtica molt poc 
visible per acompanyar a persones 
grans que estiguin soles a la Creu 
Roja o al departament de Gent Gran 
de l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès.  || redacció

Un nadó prematur amb el saquet. || cedida
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actualitat

els mossos d’esquadra i els pèrits estan 
investigant les causes del foc que va cremar 
íntegrament l’empresa Dispopack

Taxistes de Castellar davant la seu Ràdio Taxi Castellar a la pl. Calissó. || c. dOMeNe

SERVEI TAxI | prOTesTa

Vaga de taxis 
contra les 
llicències VTC

El sector del taxi va fer ahir una jornada 
de vaga per protestar contra les llicèn-
cies VTC, les que utilitzen actualment 
aplicacions com Uber o Cabify per ope-
rar al territori espanyol. La vaga es va 
portar a terme a Barcelona i a altres 
ciutats d’Espanya, i els taxistes caste-
llarencs també es van afegir a la protes-

Aquesta setmana, han començat les 
tasques de desmuntatge de les peces 
i estructures afectades de la nau Dis-
popack, que va cremar en un incendi 
fa dues setmanes. Paral·lelament, els 
agents dels Mossos d’Esquadra i els 
pèrits de les asseguradores han co-
mençat, sobre el terreny, les investi-
gacions necessàries per poder deter-
minar els motius que van provocar el 

Comencen a treure 
les restes de la 
nau cremada

SUCCESSOS | pLa De La BruGuera

foc divendres 7 de juliol en l’empresa 
del Pla de la Bruguera. 

L’empresa especialitzada con-
tractada per l’asseguradora Catalana 
Occidente per fer el desenrunament és 
Tankall. Els operaris han de fer la feina 
de manera coordinada amb els pèrits i 
els agents per no destruir proves. Per 
aquest motiu, de moment, la part de la 
nau que dona al carrer Conca de Bar-

Mesurador d’infrarojos per controlar la temperatura de la nau cremada. || q. Pascual

berà no es pot tocar. No obstant això, 
les màquines han començat a fer ne-
teja en les altres parts de la nau que, 
per cert, encara continua treient fum.

A més, el Pla Bàsic d’Emergència 
continua activat. En relació amb això, 
veïns i veïnes, sobretot de la zona resi-
dencial de Can Carner, s’han queixat 
pel fet que en tres setmanes no ha dei-
xat de sortit fum de la nau que els afec-

tava directament. Un tema que també 
es va tractar en l’apartat de Precs i Pre-
guntes del Ple de Juliol, on Esquerra 
va preguntar i advertir el consistori 
sobre les possible conseqüències, a 
llarg termini, per respirar aquest fum.

Segons ha pogut saber L’Actu-
al, l’empresa Dispopack continua la 
seva activitat en una altra nau de la 
vila.  || redacció

ta. “Ens hem sumat a la protesta i hem estat 
24 hores de vaga, sense serveis mínims. Ens 
queixem perquè aquestes llicències són com-
petència no legal. S’han concedit 3.000 a Bar-
celona i 5.000 a Madrid”, va manifestar el pre-
sident de RadioTaxi Castellar, Diego Domínguez.

Els taxistes de la vila expliquen que no els 
afecta tant directament aquest tipus d’aplica-
cions perquè a Castellar no es fan servir gaire 
encara “però ens solidaritzem amb els nos-
tres companys”. El sector no descarta fer més 
jornades de vaga en les properes setmanes. 
La vaga d’ahir, batejada com a ‘Operación de 
la Serna’ buscava també la possibilitat de re-
unir-se amb el Ministro de Fomento, Íñigo de 
la Serna, per negociar les reivindicacions del 
sector.    ||  crisTiNa dOMeNe
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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.

Bones vacances! · L’edició impresa de L’ACTUAL tornarà l’1 de setembre. · podeu seguir informats a través del portal www.lactual.cat

.cat

L’actitud educativa de cara als fills 
peca sovint d’una ingerència auto-
ritària excessiva. No ens ocupem 
de donar-lis unes normes i unes ex-
plicacions adequades a la seva edat.
Els adults fem perdre la innocència 
als infants i hauríem de procurar no 
fer-ho. Fem perdre’ls l’educació con-
venient volent fer-los competitius i 
eficacços.
Veiem que els nens a certa edat, 
perden alegria, es tornen exagera-
dament conscients, massa crítics 
amb el que fan i això és una llàstima.
Els repetim contínuament el que fan 
malament. Però, si els adults tampoc 
sabem moltes vegades, clarament, el 
que és bo o dolent, el que està bé o 
no. Sovint etiquetem els nens i això 
és injust.
Si és que fan coses que no ens agra-
den, el primer que fem a l’arribar a 
casda quan trobem les desfetes que 
han fet ells, és renyar-los. 
Però no ens escandalitzarem ni els 
jutjarem! Ho debatrem amb sereni-
tat i mesura.
Però, educadors, si estan començant 
la vida! Calma i prudència.

Cuida i considera la seva 
part fosca?

 Antoni Comas

 pDeCAT Castellar

 Decidim Castellar

iuen que la felicitat és 
un sentiment agra-
dable de satisfacció 
i benestar del cos i de 
l’ànima amb absència 
de patiment i preocu-

pació, i això és el que des del Partit 
Demòcrata us desitgem per a aques-
ta estiu a totes les castellarenques i 
castellarencs. 
Diuen que la felicitat arriba quan 
sentim que tot va bé, quan assolim 
allò que ens hem proposat i ens sen-
tim realitzats, quan contemplem la 
bellesa, quan apreciem l’equanimi-
tat de la justícia i l’ordre de les coses 
quan la serenor impera...

rribem a les vacan-
ces. Ja hi som. De 
fet, aquest és l’últim 
número de l’Actual i 
aquest dimarts pas-

sat de forma irregular, avançant-lo 
un  parell de setmanes respecte 
l’habitual, hi va haver l’últim ple de 
l’Ajuntament. Va ser un ple sense 

D

A

Feliç estiu!

Bones Vacances

Nosaltres creiem que la felicitat és 
el resultat de la suma d’emocions 
positives i activitats satisfactòries 
relacionades amb el nostre cos, la 
nostra ment o els nostres éssers es-
timats. Som ésser socials, i a voltes 
la nostra felicitat depèn del reconei-
xement dels altres, perquè som és-
sers emocionals i gaudim quan sen-
tim afecte i rebem estimació. Fins i 
tot la nostra felicitat pot estar con-
dicionada per la felicitat dels altres 
i perquè ens és difícil sostenir el pa-
timent aliè...
Creiem també que cada persona és 
única i per tant, cada persona té el seu 
propi concepte de felicitat, i creiem 
també que totes les persones tenen la 
seva dignitat, fortaleses i capacitats 
per conduir la seva pròpia vida, però 
sabem que les condicions ambientals, 
socials i físiques poden determinar i/o 
condicionar aquesta sensació de ben-

estar i aquest estat de felicitat.
Garantir una bona qualitat de vida 
a les persones, fer-les partícips d’un 
projecte comú, reconèixer-les com 
a ciutadanes de primer ordre, valo-
rant-les i escoltant-les, ens farà sen-
tir a tots plegats part de la mateixa 
comunitat i ens facilitarà arribar a 
assolir aquesta tan desitjada felici-
tat. Per això la porta del nostre local 
està oberta a tots els que vulgueu 
apropar-vos-hi, les nostres xarxes 
socials estan a la vostra disposició, 
i les nostres regidores al vostre ser-
vei. Feu-nos arribar les vostres vi-
vències, els vostres suggeriments, 
les vostres carències, les vostres il-
lusions...  Volem saber qui sou, què 
feu, què voleu, com esteu, què ne-
cessiteu... Perquè cadascú de vos-
altres és únic, especial i important 
per a nosaltres!
Aquest és el nostre projecte i el nos-

Estimats vilatans, grans, joves i pe-
tits, la nostra Festa Major ja és aquí. 
Un any més, i ja en van uns quants, 
la nostra entitat amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès, intenta col·laborar en fer-la més 
humana, presentant la nostra expo-
sició d’objectes de col·lecció a tot-
hom, (amb entrada lliure). Perquè 
tots puguem contemplar el nostre 
passat més recent o més passat. Al 
cap i a la fi aquesta és la nostra in-
tenció i si amb això us portem bons 
records del vostre passat o us fem 
somriure, tots estarem contents i 
encantats. Perquè això vol dir que 
us haurà agradat la nostra exposició 
i nosaltres estarem molt orgullosos 
un any més de poder-vos-la mostrar.
Aquest any podeu observar tot un 
mostrari del que col·leccionen els 
nostres vilatans i foranis, peces molt 
antigues, antigues i no tan antigues. 
Peces de més enllà dels nostres be-
savis, avis i pares. Peces que passen 
de generació en generació gràcies a 
qui les conserva i a qui les reuneix 

Exposició del Cercle 
de col·leccionistes de 
Castellar del Vallès per 
Festa Major

 Cercle de col·leccionistes per al goig i el delit de les noves ge-
neracions, generacions que d’aquí a 
uns quants anys faran com nosaltres 
fem ara col·leccionar, col·leccionar 
objectes, objectes que ens recorden 
la nostra infància,  la nostra joven-
tut, el nostre poble i el nostre passat. 
Al cap i a la fi, els col·leccionistes som 
els que mantenim vius els records. 
Aquesta exposició és ja tradició i 
no la podem deixar perdre, com ha 
passat amb els nostres carrers en-
galanats, qui no se’n recorda d’ells, 
el goig que donaven, eren l’admi-
ració de tota la comarca a la fi dels 
anys 70 i principis dels 80, i de tan-
tes coses que ja s’han perdut al nos-
tre poble. És la nostra Festa Major 
i entre tots l’hem de mantenir viva, 
humana i fer-la ben gran. 
Aquest any i seguint la tradició, tin-
drem la Tómbola, amb la qual sorte-
jarem pernils, (bons pernils), ampo-
lles de vi i de cava, així com premis 
sorpresa a tots els participants. Us 
esperem a tots/es.
Tanmateix dir-vos que, el dilluns 
dia 11 tindrem una nova trobada de 
col·leccionistes i intercanvi de pla-
ques de cava. Es posaran a la venda 
dues ampolles de cava, una de Cuscó 
Comas de tiratge nova i una altra 
d’Albert Oliva, Especial Trobada 
Castellar del Vallès, amb regal tira 
de 10 plaques de cava, al costat ma-
teix de l’exposició.

tre desig per a tots els castellarencs 
i castellarenques, per això us desit-
gem un feliç estiu! 
Ens retrobem al setembre amb 
grans projectes per davant... 

gaire contingut. Poques mocions i 
aprovades gairebé totes per unani-
mitat. Poc debat i nul·la polèmica. 
Sembla que quan s’acosten les va-
cances tot es relaxa i s’ajorna d’al-
guna manera pel setembre. Així i 
tot, el darrer ple abans de vacan-
ces va comptar amb dos fets prou 
significatius. D’una banda el relleu 
per part de DecidimCastellar de 
tres dels nostres regidors, la qual 
cosa forma part de la nostra polí-
tica de regeneració democràtica i 
relleus periòdics, i , de l’altra l’aco-
miadament voluntari de la regido-
ra Gloria Massagué de Som Caste-
llar, regidora que al llarg dels últims 
10 anys ha estat la responsable de 
la difícil i dura regidoria de Benes-
tar Social i Salut. 10 anys són molts 
anys i donen per a tota mena de si

continua a la pàgina 11

Aquest divendres arrenca la Mostra de Cultura Catalana de la 1a Diada 
d’Adifolk a Perpinyà, que durant dos dies, acollirà l’exhibició de més d’una 
trentena d’associacions i entitats relacionades amb la cultura popular ca-
talana. Aquesta celebració, que tindrà lloc el darrer cap de setmana de ju-
liol, comptarà amb participació castellarenca. Entre les agrupacions con-
vidades, es troba la colla de Ball de Gitanes de Castellar, que se sumarà al 
més d’un miler de participants que l’organització preveu que passin per la 
1a Diada d’Adifolk on també hi participaran  el Ball de Gitanes de Parets, les 
Gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana, l’Esbart Jove de Gualba, els Antics 
Dansaires de Cerdanyola o les Gitanes del Cancell del Montseny. La progra-
mació es pot consultar al portal web adifolk.cat.  || redacció

Ball de Gitanes a Perpinyà el 29 de juliol
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  Sobre tela. || JOaN MuNdeT

pLAÇA MAJOR

ÒSCAR ROCABERT
Filòleg

quest passat 30 de 
juny, es va tancar l’ex-
posició de pintura i 
dibuix infantils que 
ha sortit enguany del 

taller de Blanca Gibert, una jove 
pintora castellarenca que ha vol-
gut mostrar, en aquest final de curs, 
una tria de quaranta-quatre obres 
dels seus alumnes, nens i nenes de 
tres a quinze anys, que es reunei-
xen cada setmana amb l’artista per 
aprendre el noble art de la pintura.
Diem noble, en el sentit que, si un 
artista intenta fer trampa i no in-
volucrar-se plenament en l’obra 
que va traient del no-res; si no llui-
ta, com si lluités amb un àngel o un 
esperit, contra les pròpies ganes de 
fer el fatxenda o de seduir amb arte-
ria aquell qui miri el seu quadre; si 
es preocupa de cap altra cosa que no 
sigui la pintura mateixa, en aquests 
casos fatídics la seva obra restarà en 
l’oblit per sempre més, malgrat que, 
durant uns anys, se’n pugui treure un 
rendiment econòmic àgil i cridaner.
Poques persones hi ha, al món, de 
més nobles que la canalla. No pas 
nobles en un sentit adult, seriós, 
responsable o coherent, sinó no-
bles pel que fa a la sinceritat, a la 
manca de malícia lingüística, a la 
feliç protecció dels propis concep-
tes contra la prostitució dels diners 
i del mercat. Tot mirant els quadres 
de l’exposició del taller de la Gibert, 
ens recordem de la nostra oblida-
da relació directa amb la matèria i 
amb la forma, totes dues juntes en 

Blanca Gibert i 
els seus Picassos

A

 Ignasi Giménez*

ecordo de manera 
molt clara quan Ac-
cent Systems es va 
instal·lar a un dels lo-
cals del nostre Centre 

de Serveis. Ho recordo amb especi-
al il·lusió perquè va coincidir amb 
els primers mesos de govern, ara 
fa deu anys.
Al cap d’uns anys el local assignat es 

R

L’exemple d’Accent 
Systems. 10 anys de 
talent i esforç 
castellarenc

va fer petit, i el Jordi Casamada i el 
seu equip es van haver de traslladar 
al més gran que disposàvem.
Després va venir una estada molt re-
llevant a Hong Kong, viatges interna-
cionals, i l’aposta per la flamant nau 
de Can Carner, que permet realitzar 
tots els processos d’enginyeria i pro-
ducció. Una empresa orientada al 
món ‘smart’ a l’’Internet de les coses’.
Ens agrada especialment que hagi 
basat el seu creixement en el talent 
i el treball castellarenc.
Accent Systems és un exemple de la 
importància de l’emprenedoria, del 
valor que té la formació de les per-
sones i de que tot és possible amb 
perseverança i esforç. 
La nostra societat necessita noves 
idees per poder desenvolupar els 
reptes que ens planteja el món actual.
Però tenir idees lluminoses no és 
suficient. És necessari que aques-
tes idees siguin reconduïdes per 
persones o grups capaços de portar 
a terme els reptes de la innovació.
Ara més que mai és necessari que 
apareguin noves idees i que sapi-
guem desenvolupar-les.
Hem de tenir molt clar que sense 
persones innovadores com vosaltres 
la nostra societat no tirarà endavant.
Per molts més anys d’èxits i de ge-
neració d’ocupació.
*Alcalde

ve de la pàgina 10

una sola experiència íntima, matè-
rica, espiritual i total. En un món 
infantil dominat per tauletes i mò-
bils cridaners, els petits artistes 
que hem conegut a la sala d’expo-
sicions d’El Mirador se’ns aparei-
xen com una menuda colla de privi-
legiats, d’humans que, encara avui 
dia, poden relacionar-se lliurement 
amb el món, sense intermediaris 
programats per Google.
El mestratge de Blanca Gibert, així 
com l’empremta diferida de Pepa 
Beotas, es troba escandalosament 
present en les obres que hem vist.
Aquest és un dels aspectes més elo-
giables de l’activitat docent de la
pintora: els deixebles es desenvolu-

pen plenament quan assoleixen un 
model que se’ls proposa és una llàsti-
ma que ja no es pugui escriure «que 
se’ls imposa» com un deure, com una 
fita on cal arribar. En aquest deure, 
feliçment, hi ha el sentit d’allò que 
fan. Sense model, no hi hauria ob-
jectiu i, per tant, no hi hauria art. 
Només hi hauria expressió, a l’es-
til del Tàpies més autocomplaent.
Aquesta exposició es presentava 
amb una citació de Pablo Ruiz Pi-
casso que afirmava que tots els nens 
són artistes, i que allò més difícil és 
mantenir-se artista quan hom es fa 
gran. En aquests quadres, ens ha 
semblat veure-hi la gran aventura 
pictòrica del pintor de Màlaga, que 

ha estat, al capdavall, l’aventura ar-
tística més important del segle XX. 
Si els nens i nenes han trobat plaer 
a plantar-se amb alegria davant del 
món, nosaltres hi hem experimen-
tat l’alegria de comprovar que no 
tot està, encara, perdut.
L’exposició es va completar amb pin-
tures de la mestra, Blanca Gibert, 
dividides en dues seccions. Una de 
paisatges, i l’altra d’abstracció.
És curiós de veure com la manera en 
què Gibert pinta el cel d’un paisatge 
o d’una platja es relaciona molt di-
rectament amb l’abstracció, i és molt 
excitant d’adonar-se com la seva 
abstracció inclou infinits paisatges 
i situacions materials, reals. Sem-

pre ens ha semblat que la Gibert és 
una de les més importants pintores 
abstractes actuals, amb una tècnica 
espaterrant i una riquesa de mati-
sos que ens porta a mons profunds, 
misteriosos, propers i íntims a la ve-
gada. La vertadera abstracció no és 
mental, ni molt menys, sinó que ens 
connecta amb totes les superfícies 
i les matèries que veiem cada dia.
Restem ben agraïts que una caste-
llarenca ens permeti, amb la seva 
pintura, de connectar-nos amb nos-
altres mateixos i amb el nostre en-
torn. Quan vam sortir d’El Mirador, 
els colors i les textures del carrer 
anaven prenent un nou sentit. Així 
doncs, moltes gràcies.

tuacions, d’encerts i probablement 
també d’errors. Nosaltres però ara 
no podem si no desitjar-li la millor 
de les sorts en aquest camí que ha 
decidit emprendre.
Considerem important una part del 
comiat de la Glòria on explica com 
fora de bo que el màxim possible de 
ciutadans passés en algun moment 
de la seva vida per alguna de les res-
ponsabilitats que impliquen els càr-
recs públics, i conegués així les difi-
cultats internes de la gestió pública. 
No en va son molts els ciutadans que 
se’n queixen i es lamenten sense co-
nèixer realment tot l’entrellat. Val 
a dir doncs que potser fora interes-
sant instaurar la nostra política de 
relleus per tal de fer una mica més 
possible aquest desig compartit.
Molt bon estiu a tothom.

 Josep Maria Calaf*

n aquest país és habi-
tual que els politics, 
politòlegs, sociòlegs i 
tertulians es queixin E

1-O?. 1-O!!

tat i honestedat als dirigents politics.
Es per això que em costa molt d’en-
tendre aquells que neguen a la po-
blació la seva possibilitat de decidir. 
Extremadament tolerant i compren-
siu com em proposo de ser em re-
sulta completament inacceptable 
aquest plantejament. Compartei-
xo especialment als que volem votar 
un si en el proper referèndum del 1 
d’Octubre. I entenc aquells que de-
cideixin votar que no. En el seu lliu-
re exercici democràtic hauran deci-
dit que la millor resposta es evitar 
la independència de Catalunya. Res 
a dir. Tan respectable és un posici-
onament com l’altre. I també tenen 
tot el meu suport aquells que volen 
votar en blanc o els que volen que el 
seu volt sigui computat com a nul. 
Es tot un ventall de possibilitats 
que la democràcia posa a disposi-
ció de la ciutadania per tal que es 
pronunciï amb tots els matisos que 
cregui convenients. En tots aquest 
casos, doncs, cal valorar molt po-
sitivament el vot responsable de 
la ciutadania. Fins i tot acceptar 
l’abstenció sobretot si es produc-
te d’una intencionalitat concreta. I 
encara més enllà. No goso criticar 
a aquells ciutadans que s’abstenen 
per una qüestió de desinterès i de 
menfotisme. És normal pensar que 
preferiria un posicionament de més 

implicació però cal acceptar els cri-
teris de la ciutadania.
El que no puc arribar a acceptar de 
cap manera és el posicionament dels 
que neguen que la ciutadania pugui 
pronunciar-se sobre el seu futur. 
Això és senzillament intolerable. I 
si per opinar així algú em qualifica 
d’intolerant li respondré que cal ser 
intolerant amb aquells que no tole-
ren que els seus veïns opinin. 
Per tant, si algú t’interroga amb un 
1-O? respon amb un 1-O!!

de la poca participació ciutadana 
en les conteses electorals. L’escassa 
implicació de la població deu tenir 
moltes explicacions. Potser alguna 
de les més esmentades és la poca 
credibilitat que ofereix la política en 
general i l’honestedat d’alguns po-
lítics. Segurament hi deuen haver 
més causes. I tampoc hem d’obli-
dar aquella en que una part de la 
ciutadania li resulta més còmode 
prescindir d’una activitat que en si 
mateixa és complexa i enrevessada. 
Potser és difícil persuadir als segons 
de la necessitat d’atendre la políti-
ca tenint en compte que aquesta in-
tervé clarament en les seves vides. 
Però, pel que fa als primers, sem-
bla que complir les promeses elec-
torals, respectar els valors ètics i 
morals i promoure la participació 
ciutadana en tots aquells afers que 
els afecten decisivament haurien de 
ser accions determinants en resta-
blir la seva implicació política. Pre-
guntar a la ciutadania quin país vol 
i com el vol articular és una d’aque-
lles accions que, clarament, criden 
a la participació i els involucren en 
un compromís col•lectiu.  Si, a més a 
més, els politics arrisquen el seu pa-
trimoni, la seva carrera i el seu futur 
per fer possible que la població pugui 
exercir un dret fonamental sembla 
que aconseguim dotar de credibili-
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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 29 de 
juliol, pl. Triangular (Can Carner).

Ds. 5 d’agost, pl. canigó
Ds. 12 d’agost, pl. Major
Ds. 19 d’agost, pl. Miranda
Ds. 26 d’agost, c. espígol 
(pl. Oliveres).

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat/
piscinesestiu 

Sige Sport puigverd*: piscina 
oberta 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

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

consulteu a la pàgina web 
www.castellarvalles.cat (apartat 
d’avisos) els horaris d’estiu d’alguns 
equipaments i serveis municipals, com 
ara el servei d’atenció ciutadana, el 
servei local d’Ocupació, la recepció 
del Palau Tolrà, la Biblioteca Municipal 
antoni Tort o la deixalleria municipal, 
entre d’altres.

Ja podeu consultar al web 
municipal els horaris del mes 
d’agost dels autobusos que tenen 
pas per castellar del Vallès.

les línies c1 (sabadell-castellar) 
i c3 (sabadell-castellar-sant 
llorenç) canviaran els seus horaris 
de l’1 al 31 d’agost, mentre que 
la línia c4 no circularà el mes 
d’agost i les línies N65 i caldes-
sentmenat-caldes mantindran 
els horaris habituals.

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

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

HORARIS D’ESTIU HORARIS 
AUTOBUSOS AGOST 

RECOMANACIONS MÒBIL 
I INTERNET 

actualitat comarca

Els principals representants del sector turístic de la comarca es 
van trobar la setmana passat a Mercantic, en un acte organit-
zat pel Consorci de Turisme. Diverses empreses de sectors com 
l’hoteler, la restauració, els museus, serveis, transport, guiatge o 
productors locals van voler dir la seva en aquesta important cita. 
Entre els assistents, hi havia el cuiner de Castellar Carles Calsina 
-del restaurant Garbí-, un dels promotors de Cuina Vallès. Una de 
les novetats va ser la presentació dels nous materials de promo-
ció turística amb què ha treballat el Consorci de Turisme durant 
aquest any: un vídeo que recull els atractius turístics de la comarca 
i el nou web de turisme al Vallès Occidental (www.visitvalles.cat). 
D’altra banda, també es va fer l’acte de lliurament a 28 empreses 
de les acreditacions del segell SICTED, distintiu que té com a fi-
nalitat aconseguir un nivell de qualitat homogènia entre les dife-
rents destinacions turístiques. ||  redacció

Aposta pel turisme vallesà

VALLèS OCCIDENTAL | LLeure

El Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, ubicat a Terras-
sa, acull fins el 31 d’Octubre l’exposi-
ció “Leonardo da Vinci. El geni i els in-
vents”, una producció italiana dedicada 
als enginys més destacats de l’artista i 
inventor renaixentista, un visionari en 
camps tants diversos com les ciències 
o les arts plàstiques. 

En la mostra s’exposen 40 màquines 
i enginys ideats per Leonardo da Vinci, 
construïts a partir dels manuscrits, els 
esquemes, els dibuixos i les indicacions 
dels còdexs del geni italià. S’han repro-
duït de manera fidedigna i amb els ma-
terials propis de l’època alguns dels seus 
ginys més notables, creats sobretot per 
intentar fer més senzilla la vida de les 
persones. Aquestes obres van ser disse-
nyades entre 1482 i 1510. La castellarenca 
Esther Font, responsable d’exposicions 
del mNACTEC, assegura que l’exposició 
ha estat tot un èxit: “Tant, que s’havia 
d’acabar al juny i hem allargat fins el 
31 d’octubre. A més, s’han programat 
activitats paral·leles com conferènci-
es, concursos, visites teatralitzades 

La mostra ‘Leonardo Da vinci, el geni 
i els invents’, un èxit amb toc castellarenc

En la mostra s’exposen 40 màquines i enginys ideats per da Vinci. || MNacTec

La castellarenca esther Font és la responsable d’exposicions del mnaCTeC

que han funcionat molt bé”. 
Dos centres castellarencs han 

passat per aquest espai per conèixer 
millor la figura de da Vinci. Concreta-
ment alumnes de l’Institut Puig de la 
Creu i de El Sol i La Lluna.  De fet, du-

MUSEUS | FOrmaCIó

rant aquest 2017 han visitat les instal-
lacions del mNACTEC gairebé 900 
alumnes castellarencs, concretament 
de les escoles Emili Carles-Tolrà, Sant 
Esteve, El Sol i La Lluna i l’Institut Puig 
de la Creu.  || crisTiNa dOMeNe

Calsina, segon per l’esquerra, en la trobada a Sant Cugat. || cedida
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De la play station als circuits

L’Arnau Safont posa orgullòs amb el seu casc personalitzat al pàdoc del circuit d’Osona de Vic. || a. saN aNdrés

Ja fa tres anys que l’Arnau Safont va poder 
complir el seu somni de ser pilot de kar-
ting. Des de molt petit, aquest castellarenc 
de 12 anys, pilotava en pistes indoor on va 
destacar per la seva destresa, en un mo-
ment on diversos experts van aconsellar 
a la família el seu ingrés en competició.

Va ser així com l’Arnau (Castellar, 
2004) va arribar a un dels moments més 
importants de la seva vida amb només 
nou anys, havent d’escollir entre una Play 
Station i un kart, dos dels regals amb els 
quals somien molts nens de la seva edat. 
Per sort, el jove pilot va escollir el petit 
bòlid i la casualitat va fer que poc des-
prés el seu avi arribés amb l’exemplar 
d’un diari on s’anunciaven les proves de 
selecció per pilots a l’Open RACC.

L’Arnau va ser un dels seleccionats 
d’entre els més de 60 aspirants que van 
presentar-se a les proves i el 2014 comen-
çava la seva carrera esportiva a la copa 
de promoció, on va disputar tres de les 
curses, abans de disputar l’última amb 
el seu propi vehicle per preparar la se-
güent temporada en categoria aleví. Una 
novena posició va ser el resultat absolut, 
on va deixar bones sensacions, quallant 
actuacions memorables tant a les quali-
ficacions com a les curses.

Un any després es creava l’equip 
Easy Karting, liderat pel Daniel Saez, on 
l’Arnau va acabar sisè al campionat des-
prés d’una sensacional temporada. L’any 
següent, sobre un xassís de la marca del 
seu ídol Fernando Alonso, era setè al cam-
pionat cadet, on segueix competint aques-
ta temporada i on s’acomiadarà aquest oc-
tubre a Alcarràs, per fer el salt a categoria 
junior la pròxima temporada.

L’equip de l’Easy Karting va sorgir 
per donar sortida a la carrera del jove 
pilot i actualment ja compta amb tres pi-
lots, en un projecte que busca apropar 
les curses a tothom que es vulgui iniciar 
en aquest esport, sovint molt desconegut 
per la gran majoria dels esportistes que 
es volen iniciar. A més de Safont, en cate-

L’arnau safont va escollir un kart en lloc dels videojocs i ja porta tres anys competint al campionat de Catalunya

 Albert San Andrés

MOTOR | KarTInG

goria aleví competeix amb el Marc Güell 
i en sènior amb l’Àlex Font.

Les hores de conducció són requisit 
fonamental en un esport que no és preci-
sament assequible i on la recerca de patro-
cinis és indispensable per poder avançar 
i optar a categories superiors.

“M’agradaria arribar a la Fórmu-
la 1, però sóc conscient que és molt difí-
cil i que es necessiten molts recursos. 
Tot i així també m’agradaria partici-
par en altres categories com el DTM o 
l’Open GT, en resum ser pilot professio-
nal. Com sé que és difícil per temes eco-
nòmics intentaré seguir lligat a aquest 
món en el futur sent enginyer mecànic” 
explica amb un somriure.

La seva mare Carme, també va aca-
bar lligada al món de la competició amb 
una botiga on-line de recanvis (www.re-
cambiosdelkart.es) i confessa que a les 
primeres temporades “deixava de dor-
mir tres setmanes abans de la cursa”, 
un patiment que ha aconseguit anar su-
perant amb el temps, però que no ha mar-
xat del tot.

Però el sacrifici en aquest esport 
també és econòmic i per a una família 
treballadora sovint representa un esforç 
extra. L’Arnau ho té molt clar i valora l’es-
forç de la seva família: “Sóc conscient del 
que costa competir i sovint he d’esco-
llir entre dues coses per poder córrer. 
Mentre els meus amics marxen de va-
cances, jo escullo les curses”. Una cursa 
del regional suposa una despesa d’uns 
2000 € només per sortir a pista, mentre 
que una temporada completa al nacio-
nal, amb un vehicle de certes garanties 
pot arribar als 200.000 €.

L’equip de l’Easy Karting i ell ma-
teix, busquen patrocinis (easykarting@
gmail.com) per afrontar amb garanties 
les pròximes temporades i poder optar 
a bons resultats per fer el salt a categori-
es superiors del món del motor.

A Castellar ja existeix un tricam-
pió del món de motociclisme i un sis ve-
gades campió d’Europa. Ara només falta 
un campió en quatre rodes i el seu nom 
pot ser Arnau Safont. El jove pilot castellarenc porta tres temporades competint al campionat de Catalunya de karting. || a. saN aNdrés

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

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

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

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Setmana del 20 al 26 de juliol
Es necessita:

· administratiu/va compres
· administratiu/va laboral
· ajudant de cuina - cuiner/a
· ajudant de xarcuteria
· ajudant mecànic motors industrials
· ajudant/a d’extrusió de plàstics
· aprenent de fusteria
· auxiliar de geriatria / gerocultor/a 
· carretoner/a
· comptable
· electromecànic/a o mecànic/a soldador

· impressor/a etiquetes
· Netejadors/es de vidres 
· Operari/a
· Peixater/a
· Perruquer/a
· Personal de neteja
· responsable manteniment 
electromecànic
· Tècnic/a electrònic/a
· Torner/a - mecànic ajustador 
· soldador 
· Professor/a de cuina i sala

“Juguem bé, però ens falta experiència“

· Com qualifiques aquesta tem-
porada? 
La qualifico de bona, ja que hem acon-
seguit mantenir de nou la categoria. 
Hem jugat bé i hem lluitat. Ens ha fal-
tat de nou experiència, som un equip 
jove, però hem sabut sobreposar-nos 
a la pressió de les eliminatòries de 
descens per mantenir-nos. Encara 
ens falta el punt de poder guanyar 
més partits, però ja s’ha pogut redu-
ir en 60-70 els gols en contra.

· L’objectiu era evitar el descens 
i s’ha aconseguit.
Era l’objectiu. El club porta dos anys 

a Primera, amb jugadors que venen 
de la pedrera i que no coneixien la 
categoria,. Tot i així ho hem aconse-
guit, patint però ho hem fet.  

· I per no haver de patir tant, què 
li falta a aquest equip?
Més experiència i algun jugador més 
veterà. La veterania en aquest esport 
és molt important. Necessitaríem un 
jugador defensiu i un golejador. No 
tenim una referència atacant ferma. 
Ens costa molt ser eficients de cara 
a porteria. Només si haguéssim fet 
el 30 o el 40% de les pilotes aturades 
que hem tingut, no hauríem jugat la 
promoció.

· Tant l’equip com el club estan 
molt compromesos per la causa 
del “primera”. És aquesta la ga-
rantia d’èxit d’aquest conjunt?
La prova la tenim en els partits im-
portants, on tenim el pavelló ple. Això 
significa tenir un cinquè jugador a la 
pista. Entenen que és un equip jove i 
mai ens retreuen res. Això ens dona 
un plus per sumar punts.

· És una afició que a més no trans-
met nerviosisme als jugadors.
Entenen que és un equip de casa, amb 
falta d’experiència i que lluiten per 
salvar la categoria. Ningú volia bai-
xar, però ningú ens exigia mantenir 
la categoria i això ajuda.

En la segona temporada a la ban-
queta, ha salvat l’equip en la pro-
moció de descens i seguirà al 
capdavant d’un projecte que li agra-
daria culminar a Nacional Catalana

ENTREVISTA

Fidel Truyols
Entrenador HC Castellar

 Albert San Andrés

· Això la converteix en una de les 
millors aficions de la 1a catalana?
Per descomptat. M’agrada i m’ani-
ma veure la grada sempre plena. A 
La Garriga, tot i el xàfec que va caure 
abans de començar, més de mig pave-
lló era nostre i això fa molt per sumar.

· L’equip ha fallat en partits en 
què no havia d’haver fallat. quins 
han estat els moments més difí-
cils de la temporada?

Et quedes pensatiu després de per-
dre un partit que hauries d’haver 
guanyat amb un rival directe. Però 
a la setmana següent guanyaves un 
equip com l’Igualada i tornaves a 
tenir empenta.

· Tot i així, aquest és un equip jove 
i de llarg recorregut.
El més gran té 24 anys i tenim una 
mitjana de 21-22. És un equip molt 
jove i si el poguéssim apuntalar amb 

Fidel Truyols en un entrenament del HC Castellar. || a.s.a.

els jugadors dels quals parlàvem se-
ríem molt consistents, però malau-
radament està molt difícil, perquè 
ningú vol venir a jugar a Castellar, 
ja que és difícil d’arribar i tothom 
diu que no. A més d’estar rodejat 
d’equips per tot arreu.

· Amb un equip fet a casa s’ha de-
mostrat l’èxit de la pedrera, que 
es culmina amb un castellarenc 
a l’Ok lliga. És aquesta la direcció 
que ha de seguir el club?
S’ha treballat molt bé la base. Aquest 
any hem aconseguit 50 nens a les ac-
tivitats de les escoles. Si d’aquests 
venen 25 al club, podríem duplicar la 
base. Aquest ha de ser el camí, junta-
ment amb la paciència. Un projecte 
esportiu no s’aconsegueix en només 
dos o tres anys.

· Es mantindrà el bloc per a la prò-
xima temporada?
Els únics que no segueixen són el Joel 
i l’Oriol Comas, però la resta seguei-
xen al club, tot i haver tingut ofertes 
d’altres equips.

· quins són els reptes de futur 
de l’equip?
El nostre repte és no patir el pròxim 
any i acabar a mitja taula. Si arriben 
dos bons reforços, podríem optar a 
més, però de moment, l’objectiu real 
és aquest.  

Marc Cano, de groc, durant la competició. || cedida

CICLISME | enDurO BmX

Marc Cano, campió d’Espanya
El rider castellarenc d’Enduro-
BMX, Marc Cano, va proclamar-se 
campió de la Copa d’Espanya en la 
categoria Master-30 de l’especiali-
tat, després d’aconseguir pujar al 
podi en totes les cites del calenda-
ri d’aquesta temporada.

Després de 14 temporades re-
tirat de la competició, el retorn del 
ciclista no ha pogut ser millor, acon-

seguint una victòria absoluta a la 
Copa d’Espanya, on ha liderat el 
campionat des dels inicis.

Amb quatre proves disputa-
des -Alcoi, La Laguna, Almuñé-
car i Barcelona- el del Elite Cycle 
va saber  aconseguir la regulari-
tat necessària per arribar a l’últi-
ma prova al Velòdrom d’Horta de 
Barcelona amb opcions al títol i li-

derant el campionat des de la prova 
canària. 

Després d’aquesta victòria, el 
castellarenc ha estat seleccionat per 
ser un dels components de l’equip 
nacional espanyol que disputarà 
aquest estiu els campionat d’Euro-
pa a la ciutat francesa de Burdeus, 
on Cano tractarà d’aconseguir una 
medalla.  ||  redacció

esports
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petjada olímpica a Castellar

En la memòria col·lectiva queden per 
sempre les imatges de la fletxa d’Antonio 
Rebollo encenent el peveter de l’estadi 
Olímpic, Fermín Cacho amb els braços 
oberts aconseguint l’or als 1.500 metres, 
els espectaculars salts de natació amb 
Barcelona de fons o el Cobi enlairant-se 
per sempre en un vaixell de paper, en els 
que encara es consideren els millors jocs 
olímpics de l’època moderna.

Aquest passat dimarts es va cele-
brar el 25è aniversari del començament 
de les Olimpíades de Barcelona’92, el 
acte esportiu més gran celebrat mai al 
nostre país i que va canviar per sem-
pre la percepció de l’esport de la major 
part dels catalans.

A Castellar, tot i no tenir un paper 
actiu i directe a les Olimpíades -ni va 
ser subseu, ni va tenir esportistes en 
competició- el virus olímpic va comen-
çar a transformar el pensament col-
lectiu vers l’esport, fins a aconseguir 
posicionar el poble com el referent que 
és avui dia al Vallès.

Els 13.822 habitants de la vila al 92, 
creixien vertiginosament any rere any i 
la necessitat de noves instal·lacions es-
portives anava en augment. Només amb 
una piscina pública, el pavelló Joaquim 
Blume i el Pepín Valls com a principals 
instal·lacions esportives, “el creixe-
ment demogràfic i el canvi de men-
talitat enfront l’esport van propiciar 
aquest canvi. En l’àmbit econòmic, les 
olimpíades no es van deixar ni un cèn-
tim a Castellar, però les noves neces-
sitats de la gent que arribava de grans 
nuclis urbans on estaven acostumats 
a gaudir d’instal·lacions, van fer que 
comencéssim a plantejar noves infra-
estructures”, explica Antoni Mora, re-
gidor d’Esports entre 1991 i1995.

El 16 de juny la torxa feia dos relleus 
al seu pas per Castellar, un a l’entrada del 
poble, a la carretera de Sabadell, i l’altre 
al centre, en l’actual plaça del Mirador.

“El recorregut era de pagament, 
si volies que passés la torxa pel teu 
poble. Una mica a l’estil de les voltes 
ciclistes”, explica l’exregidor d’Esports.

Tot i la pluja que aquell dia va caure, 
l’expectació va ser màxima i el Passeig 

era ple per contemplar la comitiva que 
arribava de Sabadell i que poc després 
marxaria en direcció cap a Terrassa, 
Granollers i Vic, en la mateixa jornada.

“A nivell d’organització el senti-
ment va ser molt gran, però les olim-
píades no van deixar de ser un acte 
molt local de Barcelona. La ciutat va 
canviar per complet, però la resta de 
Catalunya no va tenir gairebé reper-
cussió. Aquí necessitàvem un tren 
i mai va arribar. A Sevilla en canvi, 
la xarxa d’autovies que es va fer per 
l’Expo, sí que va repercutir, però a 
Catalunya els grans canvis es van li-
mitar a Barcelona. Les olimpíades 
però, van posar en evidència que es-
tàvem tots als llimbs”.

Pel que fa als voluntaris, més de 
35.000 als jocs i 15.000 als paralímpics, 
van ser una peça fonamental pel bon 
desenvolupament de l’esdeveniment, 
on un bon munt de castellarencs van 
deixar-se la pell durant els 15 dies dels 
jocs. Com ja va explicar aquest mitjà 
pel 20è aniversari, alguns dels volun-
taris castellarencs com Víctor Martos, 
Jordi Roca, Marc Turner o Maite Gar-
cia, van viure moments inoblidables 
juntament amb els grans esportistes 
de l’època, recordant avui dia anècdo-
tes d’aquells intensos dies.

Esportivament, Espanya va aca-
bar sisena al medaller olímpic, la mi-
llor classificació de la història en uns 
jocs, amb 13 ors, set plates i dos bron-
zes, que van servir per esperonar la 
pràctica de l’esport i canviar per sem-
pre el sentiment de l’esforç físic en un 
ambient d’eufòria.

Avui dia, amb gairebé 10.000 ha-
bitants més (23.633 al cens de 2016) que 
fa 25 anys, Castellar pot dir que és una 
de les grans referències esportives al 
Vallès, amb entitats i clubs que van créi-
xer exponencialment des de llavors, 
gràcies a una àmplia xarxa d’infraes-
tructures formada per tres pavellons, 
un camp de futbol o pistes d’atletisme, 
entre d’altres.

L’herència de l’esperit olímpic 
deixa més de 1.400 atletes i esportistes 
federats en l’actualitat, practicants de 
múltiples disciplines, amb campions del 
món, d’Europa, d’Espanya i de Catalu-
nya des d’aquell màgic estiu del 1992.  

Bona actuació 
de les germanes 
Espín a l’estatal

Després d’una temporada irregu-
lar, les germanes Espín van acon-
seguir uns grans resultats als cam-
pionats d’Espanya de gimnàstica 
artística disputats a Valladolid. La 
Tatiana va tancar la seva actuació, 
quedant-se a les portes del podi, 
amb una 10a posició, mentre que 
la seva germana acabava en 18a.

Les gimnastes del Club Gim-
nàstic La Vinya, tot i haver patit 
grans canvis en la present tempo-
rada i no haver pogut puntuar en 
alguna fase de la Copa Catalana, 
van aconseguir la classificació per 
la fase final estatal en l’última fase. 
Es dona el cas que les dues atletes 
només han tingut tres mesos per 
preparar aquesta cita, ja que des-
prés de tots els canvis de club que 
van patir a començaments d’any es-
portiu, van arribar a La Vinya amb 
la temporada començada.

L’Alexia, 18a en categoria Pro-
mogym-3, on van participar 115 
gimnastes, va acabar amb 10,900 
punts, tancant una bona actuació, 
mentre que la seva germana Tati-
ana, ho feia en 10a posició final en 
Base-Via Olímpica i va fregar el pò-
dium a paral·leles amb 10,550 p., a 
només 0,05 de la 3a classificada, 
d’un total de 52 participants en la 
categoria.  ||  a. saN aNdrés

GIMNÀSTICA | C.espanya

El pas de la torxa per Castellar, un mes abans del començament. || cedida

 Albert San Andrés

Molta expectació a Castellar, tot i la pluja d’aquell 16 de juny del ‘92. || cedida

esports
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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.

cultura

Avui, quins Fogons ens 
porta un pa farcit

si voleu anar de pícnic o a la platja, obli-
deu-vos de portar-hi la típica truita  i el 
tall arrebossat, aquesta recepta que 
avui presenta quins Fogons és la solu-

ció més pràctica per als dinars a l’aire 
lliure: un pa farcit de botifarra, format-
ge i all i julivert. una recepta per quedar 
bé amb els amics i per sorprendre tot-
hom. Podeu veure’n el vídeo a lacTu-
al.cat, al Facebook i Youtube de l’ac-
tual o al Facebook de quins Fogons. 

a l’agost, Festa major de sant Feliu

Un moment de les activitats de Sant Feliu del Racó, l’any passat. || q. Pascual

Els propers 25, 26 i 27 d’agost, la vila de 
Sant Feliu del Racó ha programat prop 
d’una vintena d’activitats per a celebrar 
la Festa Major.És una proposta conjunta 
de l’Associació de Veïns de Sant Feliu del 
Racó i l’Associació de Veïns del Racó. “Es 
tracta d’una festa amb molta tradició, 
que es dirigeix al públic familiar, per-
què en els últims 10 i 15 anys han anat 
venint al poble parelles amb nens”, ex-
plica Berta González, presidenta de l’As-
sociació de Sant Feliu del Racó.

Com a novetat, la Festa ja no s’allar-
garà cinc dies com en altres anys sinó 
que es concentrarà en tres jornades. 
“Serà una festa de menys dies però 
més qualitat en la programació”, afe-
geix González. 

Aquest farciment d’actes comença-
rà divendres 25, amb activitats infantils 
d’inflables i reciclatge, de 18 a 20 hores, 
que comptaran amb la col·laboració  de 
la Diputació de Barcelona, per aprendre 
a reciclar correctament.

A les 20 i fins a les 22.30 hores es de-
senvoluparà l’activitat del corretapes de 
Sant Feliu, que contempla un recorregut 
pels cinc restauradors de Sant Feliu: La 
Llosa del Casino del Racó, la Masia del 
Racó, el Centre Feliuenc, el Nou Racó i 
Mas Umbert.

A les 21 hores tindrà lloc el repic de 
campanes de Festa Major al campanar 
de l’Església de Sant Feliu. 

 Marina Antúnez

L’animador infantil Jaume Ibars 
oferirà un espectacle a partir de les 21 
h a la plaça del Doctor Puig i, ja a les 23 
hores, seguirà amb un concert nocturn de 
Festa Major amb la Jaume Ibars & Band.  
“Serà un concert festiu, molt marxós”, 
afegeix la presidenta de l’entitat veïnal. 

Dissabte 26, a les 10.30 hores, es 
duran a terme tallers de bombolles, con-
curs d’avions de paper, taller de flors i 
xocolatada, a les escoles de Sant Feliu. 

A les 12.30 hores tindrà lloc el bany 
d’escuma a la plaça del Doctor Puig. A la 

sant Feliu del racó 
escurça la Festa major 
i oferirà més qualitat 
en les activitats

tarda, en concret, a les 18 hores,  s’han 
previst diverses activitats infantils. A les 
19 hores, un karaoke i un campionat de 
futbolí infantil i, a les 21 h, un altre cam-
pionat de futbolí de Festa Major a les An-
tigues Escoles. 

A les 22.30 hores hi haurà ball de 
Festa Major amb els Dance Roses. De ma-
tinada, la música seguirà amb els Deejays 
del Revés. Diumenge 27, d’11 a 13 hores, 
s’ha programat un concurs de cuina in-
fantil a Mas Umbert, “on hi poden par-
ticipar infants d’entre 6 i 12 anys, en 

grups de màxim tres persones”, ex-
plica González. Es tracta d’un concurs 
de cuina freda. A les 13 hores, els Caste-
llers de Castellar - Capgirats - oferiran 
una exhibició, que finalitzarà amb un 
vermut popular. 

A les 18.30 h, hi haurà havaneres 
amb la Dolça Petxina, “que ja ens ha vi-
sitat en alguna altra ocasió”. A la mitja 
part, es farà el sorteig de Festa Major. El 
punt i final de la Festa Major de Sant Feliu 
del Racó el posarà el grup de Diables de 
l’Esbart Teatral de Castellar. 

d’activitats 
festives per la 
Festa Major de 

Sant Feliu

DIES

3

Darrera sessió de l’Open 
Lounge Mirador

avui a partir de les 21 h, tindrà lloc a la 
terrasa d’el Mirador la darrera de les 
sessions de l’Open lounge, activitat 
que organitza l’entitat deejays del 

revés. en aquesta ocasió, es tracta-
rà de dybro & eudi.  deejays del revés 
tanca així cinc setmanes de diferents 
sessions musicals. d’altra banda, cal 
calissó organitza a partir de les 23 h. 
una nit de deejays que s’allargarà fins 
a la 1.30 h. de la matinada.
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Dissabte 29 de juliol, a les 21.30 hores, 
s’ha programat un concert de les 
Wishful Singing en el marc de les 
Nits d’Estiu. L’actuació tindrà lloc a 
la Capella de Montserrat i s’oferirà 
aprofitant la seva participació a l’11è 
Simposi Mundial de Música Coral 
que se celebra a Barcelona del 22 al 
29 de juliol. 

Es tracta d’un concert a cape-
lla d’aquest grup femení format per 
cinc cantants amb formació clàssica 
que combinen amb gran flexibilitat 
les seves veus per crear una atmos-
fera única. El seu repertori inclou 
obres d’estils diferents, del renaixe-

Concert de Wishful singing, 
un dels millors cors del món

Les Wishful Singing actuen aquest dissabte a la Capella de Montserrat. Aquest serà l’últim concert de Nits d’Estiu 2017.  || cedida

el grup femení tancarà a la Capella de montserrat el cicle nits d’estiu

ment al barroc, passant per versi-
ons de swing com Mister Sandman. 
Les cinc integrants de Wishful Sin-
ging es van conèixer cantant al Cor 
Jove  dels Països Baixos. Va ser allà on 
van veure la possibilitat de continuar 
juntes, formant un conjunt vocal fe-
mení on poder descobrir i treballar el 
repertori a capella femení i explorar 
els seus límits i possibilitats. 

Les qualitats musicals indivi-
duals de les integrants es mostra 
en la capacitat d’afinació i equilibri 
sonor col·lectiu. Barregen musicali-
tat i interpretacions iròniques, còmi-
ques i emotives en els seus concerts, 
que han tingut lloc a Amsterdam, 
Japó, EUA, Alemanya, Espanya, 
Estònia i Itàlia. 

En total, el Vallès Occidental acull 
nou concerts del festival més impor-
tant del món de cant coral. En con-
cret, les poblacions de Sant Cugat del 
Vallès, Sabadell, Sant Quirze del Va-
llès, Terrassa, Ripollet, Barberà del 
Vallès, Viladecavalls, Matadepera i 
Castellar del Vallès.

Catalunya acull, per primera 
vegada, el Simposi Mundial de la 
Música Coral, que sota el lema “Els 
colors de la pau”, comptarà amb l’ac-
tuació dels 24 millors cors del món. 
El Simposi reunirà unes 2.000 per-
sones vingudes dels cinc continents; 
és el festival més important del món, 
un aparador de la música coral més 
actual, on hi haurà els millors direc-
tors a nivell internacional. 

 Marina Antúnez

nit jamaicana a 
l’Open Lounge
Una lleugera brisa provava d’aire-
jar l’estiu a El Mirador, però els rit-
mes tropicals i la música jamaica-
na  d’Alex Bass i d’Esteve Soler (aka 
dj Nuta), ho dificultava. El ritme del 
reconegut discjòquei, convidat pels 
amfitrions de la festa, els locals Dee-
jays del Revés, va batejar calorosa-
ment la nit de divendres. L’artista, 
de prestigi estatal, juntament amb 
el castellarenc Esteve Solé, va oferir 
una demostració sonora difícil d’as-
similar impassiblement. Entre glops 
de birra i xarrups de còctel, el “Chill 
Out” del Mirador, un espai desitjable 
per qualsevol proposta musical, va 
carregar-se d’energia i danses. Les 
melodies jamaicanes no distingien 
entre públics. Famílies al principi de 
la nit i colles de col·legues més cap al 
tard van poder gaudir per igual de 
l’homenatge a la música electrònica.

A partir d’una selecció de vi-
nils d’estil jamaicà, l’artista badalo-
ní, Alex Bass, que forma part del col-
lectiu musical King Horror Sound, va 
punxar catorze temes, alguns icònics 
i d’altres actuals. “No havia estat 
mai a Castellar, tot i que el lloc és 
increïble”, va revelar el músic.

Durant l’Open Lounge, Alex 
Bass es va mostrar retroactiu amb 
el públic: “M’agrada parlar amb 
el micròfon per crear un ambient 

còmode, participatiu”, va assegu-
rar el cantant. Toni González, mem-
bre de Deejays del Revés i organit-
zador de l’esdeveniment, ratifica la 
sintonia entre el públic i el discjò-
quei: “Ha estat explicatiu, peda-
gògic, ensenyant les terminolo-
gies del reggae al públic. La gent 
que no tenia informació de l’estil 
n’ha pogut aprendre una mica”.

Després de tres anys seguits de 
reggae a les Open Lounge dels Dee-
jays del Revés al Mirador, l’oferiment 
musical d’aquest divendres passat ha 
estat el que més bona rebuda ha tin-
gut. “És un estil molt arrelat a l’estiu 
i estem molt contents de l’afluència. 
La proposta té molt bona rebuda i 
ja s’ha consolidat com a punt de 
trobada”, puntualitza Toni Gonzá-
lez. El discjòquei convidat, Alex Bass, 
per la seva banda, també coincideix 
amb l’èxit de l’esdeveniment: “Ha 
estat un 10 de nit. La gent s’ho ha 
passat bé ballant i jo punxant. A 
Barcelona costa trobar un espai 
idoni com aquesta terrassa. Es-
pero tornar-hi”.

El concert de reggae, organit-
zat per l’entitat de discjòqueis locals, 
ha comptat amb la col·laboració del 
programa Ràdio Castellar, Estudi 
37, que dirigeix i presenta Salva Solé 
des de fa 12 temporades.    ||  G.  PlaNs

Alex Bass i d’Esteve Soler en un moment de l’actuació. || V. PalaZóN/ esTudi 37

NITS D’ESTIU | músICaMÚSICA CLÀSSICA | nITs D’esTIu
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Les llibreries de Castellar i la Bibli-
oteca Municipal Antoni Tort han fet 
les seves respectives recomanacions 
de lectures infantils i juvenils. Comen-
çant pel servei municipal, que ens re-
comana la lectura per a tres franges 
d’edat: juvenil, infantil i no lectors. Per 
a les edats més altes, El gabinet dels 
objectes perduts, de James R. Hanni-

Grans llibres per a petits lectors, aquest estiu
Les llibreries 
castellarenques 
i la biblioteca 
recomanen algunes 
lectures infantils

bal; Ciutat d’orges, d’Avi, i el rastre bri-
llant del cargol, de Gemma Lienas.  En 
l’apartat de literatura infantil, a par-
tir de 6 anys, la biblioteca recomana 
M’agradaria ser metge, d’Anna Obiols; 
E lpare Mumin i el mar, de Tove Jans-
son, i El hombre que compró la ciudad 
de Estocolmo, de Gianni Rodari.  I pels 
més petits, encara no iniciats en la lec-
tura, són una bona opció llibres com 
D’aquí no passa ningú, de Takatuka; 
El meu primer carnaval dels animals, 
de Séverine Cordier, i Tinc calor, de 
Majo Taruishi. 

La llibreria La Centraleta ens 
proposa els llibres La muntanya de 
llibres més alta del món, de Rocío Bo-
nilla, per a nens i nens de 6 a 8 anys;  
El Laberint de l’anima, d’Anna Lle-
nas, recomanat per a infants de 8 a 10 
anys, i L’herbari de les fades, de Ben-
jamin Lacombe i Sébastien Pérez, 
per a joves de 10 a 12 anys.

LITERATURA INFANTIL | reCOmanaCIOns

La Llibreria Vallès ens recoma-
na tres llibres per als més petits de 
casa: Max i els Superherois, de Rocío 
Bonilla; Talpet terratrèmol, d’Anna 
Llenas, i Juguem a fet i amagar, peix 
irisat?, de Marcus Pfister.

  Marina Antúnez

Pels primers lectors, Arriba el 
sr. Flat, de Jaume Copons; El Capità 
Calçotets i el retorn terrorífic de l’An-
dròmina Sucamulla, de Dav Pilkey, i El 
misteri de la lluna, de Josep Ll. Badal.

De 8 a 10 anys, Vallès recomana 

Oriol Pelacanyes prou d’excuses, d’Eva 
Santana; En Bernat detectiu i l’anell 
del templer de Capellades, de Josefi-
na Llauradó i Cirstina Picazo, i La 
immortal, de Ricard Ruiz.

I en la secció juvenil, les reco-
manacions inclouen la Fan total, A. 
V. Geiger; Rebel. El desert en flames, 
d’Alwyin Hamilton, i El ladrón del 
rayo, de Rick Riordan.

L’Espai Lector Nobel apunta 
títols com aquests. Per a infants a 
partir de 3 anys, La filla de Grúfal, 
un llibre amb sons de Julia Donald-
son, i Florentina, qui s’amaga darer-
re...?, d’Alexander Steffensmeier. 
Per la canalla a partir de 6 anys, Les 
aventures del Capità Calçotets, de 
Dav Pilkey. Pels infants a partir de 
de 8 anys, El talismà còsmic, de Mu-
riel González. Per joves a partir de 12 
anys, el llibre Quan em puguis veure, 
de Laura Gallego.  

Algunes de les recomanacions de la llibreria Vallès   || cedida

revetlla de sant jaume: fòrmula d’èxit

Els veïns del pla gaudint de la revetlla de Sant Jaume d’enguany. || q. Pascual

El carrer Sant Jaume, guarnit amb 
garlandes i vestit de llum i color per 
a l’ocasió, va celebrar la festa del Pla 
amb un cap de setmana farcit d’ac-
tivitats per a petits i grans. La dedi-
cació de l’Agrupació de veïns, que va 
comptar amb una gran col·laboració, 
va aconseguir que els tres dies, mal-
grat la pluja del diumenge a la tarda, 
fossin un èxit.

Si quelcom funciona bé, no ho 
canviïs, que es diu. La festa del Pla 
forma part del patrimoni cultural del 
veïnat de la vila des de fa molt temps. 
La fórmula de celebració queda ga-
rantida per l’esperit festívol de les di-
ferents generacions que veu créixer 
el carrer Sant Jaume.

Evocadora de records de joven-
tut per als adults i reconeixible per 
als més joves gràcies a la pel·lícula 
de Grease, la vestimenta anacrònica 
i llampant del quintet de ballarins de 
l’espectacle Remember Show Dance 
va sorprendre la multitud de caste-
llarencs que va aplegar la revetlla del 
dissabte. Les dues noies i els tres nois 
van començar a dansar a quarts d’on-
ze, interactuant amb el públic davant 
d’un projector de vídeo. Es canvia-

  Guillem plans

LLEURE | veïns DeL pLa

ven de roba constantment i propo-
saven coreografies d’èxits musicals 
d’estius pretèrits, de Michael Jack-
son, de Georgie Dann i de Madonna, 
entre d’altres.

La festa convidava a emprendre 
un viatge musical, recorrent cinquan-
ta anys enrere. I per als assedegats, 
es van servir còctels, cervesa i refres-
cos. “Molta gent va estar encanta-
da perquè cada any el bar està més 
treballat pel que fa la decoració i 
la il·luminació. Durant tota la nit, 

el cap de setmana 
passat, l’agrupació 
de veïns del pla va 
organitzar una festa 
plena d’activitats 
per a tothom 

vam estar servint sense parar, so-
bretot mojitos”, explica Marc Estra-
da, un dels bàrmans de la festa i veí 
del carrer. A la mitja part, es van fer 
sortejos de diferents articles i, fins a 
quarts de quatre de la matinada, un 
discjòquei va animar la nit.

cap de setmana ple d’activitats

Tant divendres, en què es va fer una 
botifarrada popular i la castellarenca 
Mariona Roca va cantar Havaneres, 
com dissabte, que es van entaular més 

de quatres-centes persones al llarg del 
carrer, va haver-hi sopars populars.

Dissabte, una festa d’escuma, 
que va comptar amb la col·laboració 
dels Bombers Voluntaris, va fer gau-
dir “tant la canalla com els que ja 
no són tan petits”, va bromejar Joan 
Juni, de l’Agrupació de veïns. Malau-
radament, per segon any consecutiu, 
l’aigua irromp en el cap de setmana 
de celebració. El diumenge, en què hi 
havia previst Ball de Bastons i també 
una actuació castellera, va ploure.  

DECIDIM | prOpOsTa

Enfortir les 
entitats veïnals 
per promoure la 
cultura popular

Decidim Castellar ha fet públic 
aquesta setmana un comunicat 
en què demana “enfortir les en-
titats veïnals per a millorar la 
cohesió del poble i augmentar 
les dinàmiques de comunicació 
i solidaritat entre la població”. 
“Són moltes les expressions cul-
turals a la vila però des de Deci-
dim copsem també les que hem 
perdut, com l’engalanament de 
carrers”, apunten en l’esmenta-
da nota de premsa. 

La formació política fa 
aquesta proposta aquesta set-
mana, tot just coincidint amb la 
recent celebració el passat cap 
de setmana al carrer sant Jaume, 
“un exemple de revetlla tradici-
onal de Castellar que gràcies a 
la voluntat dels veïns s’ha pre-
servat i actualitzat esdevenint 
una expressió viva i present”. 

el carrer, espai de convivència

“Des de Decidim entenem que 
cal vincular el carrer com a 
espai de convivència, on la gent 
es troba i hi pot fer vida, i així se’l 
fa seu, el cuida i el respecte. És 
a dir, l’espai públic com un lloc 
viu, on la vida la donen els veïns, 
organitzats en associacions de 
tot tipus”, defensa el partit polític. 
Decidim considera el lleure “com 
un espai de transgressió i experi-
mentació. L’oci no com a pèrdua 
de temps sinó com el moment lícit 
de “no fer res”. Fem de Castellar 
un municipi dinàmic i viu”, con-
clouen.   || redacció 
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La dansa aèria de 
la Cia. estampades 
va reviure les 
fàbriques tèxtils i 
va homenatjar la 
dona treballadora 

reivindicació des de l’aire 

Enfilades a dalt d’una estructura de 
ferro, una escenografia que emula 
una antiga fàbrica de Salt, dues acrò-
bates caracteritzades de treballado-
res tèxtils ostentaven la seva capaci-
tat com a equilibristes, desafiaven la 
gravetat. Dissabte a la nit, la plaça del 
Mirador va acollir un espectacle de 
dansa aèria vertiginós, però també 
reivindicatiu.

La Berta Escudero i la Paula Ra-
dresa, interpretes de l’espectacle En-
fila S.A,, van representar dues ger-
manes de caràcters oposats, la Pepa 
i la Joana. Tal com descriu la compa-
nyia, la primera és una enamorada de 
la seva feina que segueix els passos 
del seu pare, un tècnic de manteni-
ment de la fàbrica de qui va apren-
dre amb rigor i passió tot el que sap. 
En canvi, la segona, la Joana, repre-
senta tot el contrari: la fàbrica no li 
agrada, tot és monòton i repetitiu. 
Ella hauria volgut seguir estudiant, 
aprendre coses noves, conèixer què 
passa a fora d’aquelles parets.

Les dues germanes van pro-
tagonitzar escenes divertides que 
exposaven els contrastos de la seva 
actitud davant de la feina. L’una, es-
bufegava, renegava i es queixava. 
L’altra s’ho prenia amb més humor 
i es divertia. En tot moment va pre-
valdre el llenguatge no verbal i l’ex-
pressió corporal de les artistes per 
sobre dels tènues diàlegs. Les equi-
libristes, que se sotmeten a entre-
naments diaris, van ensenyar el seu 
talent per fer filigranes amb cordes 
sostingudes, per on es desplaçaven i 
de les quals moltes vegades se susten-

taven només de les mans o dels peus.
L’espectacle promou un home-

natge a la dona treballadora. L’alça-
da des de la qual es realitza la dansa 
aèria serveix de paral·lelisme per ex-
posar els riscos laborals que hi havia 
a les fàbriques. I, precisament, el 
local on la companyia assaja, n’era 
una. Per altra banda, les cordes amb 
què ambdues artistes se sustenten, 
i que són objectes amb els quals tre-
ballen habitualment, representen 

Les acròbates Berta Escudero i la paula Radresa fent dansa aèria || q. Pascual

NITS D’ESTIU | Dansa

els fils tèxtils. “Nosaltres, que tre-
ballem amb cordes, vam veure que 
hi havia una sintonia molt direc-
ta amb la història guardada a les 
nostres parets, i a on hem passat 
tantes i tantes hores. Volem re-
viure aquesta simbologia, plena 
de similituds amb el que nosal-
tres fem”, va explicar Berta Escu-
dero, una de les dues acròbates de 
l’espectacle, que fa tres anys que es 
representa arreu.   

 Guillem plans

espaiart tanca el curs 
amb ‘serà demà’

La Sala de Petit Format de Castellar del Vallès es va omplir el passat diu-
menge 23 de juliol per gaudir de ‘Serà demà,’ un espectacle basat en el 
musical ‘Annie’, resultat del 8è stage de teatre musical d’Espaiart, que 
ha comptat amb la direcció d’Adrià Aguilera, Júlia Bonjoch i Sílvia San-
feliu.  La funció prevista a les 19h no va ser suficient per encabir-hi tot el 
públic i, per tant, es va improvisar una funció extra a les 20.30h. Després 
de l’esforç doble, la companyia va poder gaudir del reconeixement entu-
siasta d’uns espectadors que van acabar ovacionant els artistes que van 
actuar, cantar i ballar en un exercici interdisciplinari.Els joves actors van 
explicar la història de l’Annie, una nena òrfena que viu amb l’esperan-
ça que algun dia els seus pares tornin a buscar-la.  Mentrestant, la vida 
a l’orfenat regentat per Miss Hannigan, una dona malvada que odia els 
nens, no és fàcil: passen gana, fred i no paren de treballar.  Però la conei-
xença que fa l’Annie amb el multimilionari Oliver Warbucks, que li dona 
les oportunitats que  mai ha tingut, provocarà un canvi radical en la vida 
de la nena i els seus companys.  Una història d’innocència, il·lusió i espe-
rança que va fer somiar el públic en una demà millor. 
‘Serà demà’ no ha estat, però, la darrera activitat de l’estiu d’Espaiart, 
perquè ahir dijous i aquest divendres 28 de juliol alguns nens i nenes de 
Castellar del Vallès, de la mà de l’escola d’arts escèniques, participaran 
a la Nit de Musicals al Teatre Grec de Barcelona, la gran cita anual del 
món dels musicals que, enguany, comptarà amb un cor de luxe que acom-
panyarà l’orquestra dirigida per Xavier Torras i una llarga llista de can-
tants solistes com Mone, Nina, Joan Vázquez, Gisela o Carlos Latre, per 
exemple.    ||  redacció

Els alumnes de l’stage musical en plena representació de ‘Serà demà’ || cedida

8è STAGE | TeaTre musICaL

alguns nens de l’escola participen a la  nit 
de musicals del Teatre Grec de Barcelona
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DESTAqUEM ExpOSICIONS

agenda del 28 de juliol al 27 d’agost de 2017

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 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

23 h · MÚSICA
Concert de The Right Now Band
Cal Calissó
Organització: Cal Calissó

FESTA MAJOR DE SANT FELIU
Del 25 al 27d’agost

DIVENDRES 25/08
De 18 a 20 h · JOCS
Inflable recicla
Camp del serrat
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó
Col·l.: Diputació de Barcelona

De 20 a 22.30 h · pROpOSTA 
4t Corretapes de Sant Feliu
La Llosa del Casino, masia del racó, 
Centre Feliuenc, nou racó i 
mas umbert 
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

21 h · pROpOSTA
Repic de campanes
església de sant Feliu del racó
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

De 21 a 22 h · MÚSICA
Espectacle infantil a càrrec
de Jaume Ibars
pl. Doctor puig
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

23 h · MÚSICA
Concert de divendres amb 
Jaume Ibars & Band
pl. Doctor puig
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

DISSABTE 26/08
10.30 h · pROpOSTA
xocolatada infantil, tallers de 
bombolles i de flors i concurs 
d’avions de paper
antigues escoles de sant Feliu
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

12.30 h · pROpOSTA
Bany d’escuma
pl. Doctor puig
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

18 h · pROpOSTA
Activitats infantils
antigues escoles de sant Feliu
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

19 h · pROpOSTA 
Karaoke i campionat infantil 
de futbolí
antigues escoles de sant Feliu
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

21 h · pROpOSTA
Campionat de futbolí
antigues escoles de sant Feliu
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó
 

22.30 h · BALL
Ball de Festa Major amb 
Roses Dance
pl. Doctor puig
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

00.30 h · pROpOSTA
Actuació dels Deejays del Revés
pl. Doctor puig
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

DIUMENGE 27/08
D’11 a 13 h · pROpOSTA
Concurs de cuina infantil
mas umbert
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

13 h · pROpOSTA
Exhibició castellera i 
vermut popular
pl. Doctor puig
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

18.30 h · MÚSICA
Havaneres amb la Dolça petxina
pl. Doctor puig
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

21.30 h · pROpOSTA
Correfoc dels Diables de l’ETC
Carrers de sant Feliu
Organització: av de sant Feliu del 
racó i av d’el racó

Concert de The Right Now Band
dissabte 29 de juliol ·23 h - cal calissó

The right Now Band és una banda de 
rock sabadellenca de quatre amics 
que fan viatjar les seves emocions a 
través de notes d’alt voltatge, on mos-
tren el seu rock-blues honest amb ver-
sions de bandes dels anys 70 fins a 
l’actualitat. els seus components son 
en Toni al baix, en Josep Maria a les te-
cles i cors, en xavi a la guitarra i veu 
solista i en Joan a la bateria i cors. Tots 
ells porten anys en el món de la mú-
sica bé com a solistes o formant part 
d’altres grups. Fa 4 anys tots quatre 
es van retrobar. The right Now Band  
“som quatre col•legues amb ganes 
de festa, quatre genets de la músi-
ca, quatre camins que s’han unit pel 
Rock i que volem compartir la seva 
passió” amb aquells que s’acostin 
dissabte a Cal Calissó.
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Con-
certs

Nits 
d’estiu

Organització: ajuntament

concert a capella amb 
un repertori que inclou 
obres d’estils que van 
del renaixement al bar-
roc, passant per versi-
ons de swing.

JULIOL
DS 29
21.30 h
capella de Montserrat

Wishful 
Singing

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIvenDres 28 EUROpA

DIssaBTe 29 VICENTE

DIumenGe 30 VICENTE

DILLuns 31 CASANOVAS

DImarTs 1 CATALUNyA

DImeCres 2 EUROpA

DIjOus 3  CATALUNyA

DIvenDres 4 CASANOVAS

DIssaBTe 5 EUROpA

DIumenGe 6 EUROpA 
 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3

Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48

Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57

Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71

Farmàcia pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia yangüela 
937 145 289 · Torras, 2

Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80

Farmàcia Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

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

“Només  la ficció diu la veritat”
Vladimir Nabokov

@marianem2 @montsebioyes @terracota1975
esmorzar sant Petersburg Tomàquet de Barbastro

MEMÒRIES DE L’ARxIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Entre els costums d’aquells anys hi havia la tradició que les colles de caçadors feien una festeta per 
l’inici i el comiat de la temporada de caça. Aquest clixé antic podria ésser una d’aquestes. Són en 
un bosc de ribera, segurament a prop del riu o d’una font. Es veuen els gossos reposant, una esco-
peta penjada, una cassola al foc i una a terra, a ben segur fent l’arròs. Cinc dels homes vesteixen 
la típica “brusa”. || FONs: xx || arxiuhisTOriacasTellar@GMail.cOM ||  FaceBOOk.cOM/arxiuhisTOria 

Colla de caçadors (vers 1910)

Bitxos. Veterinària i Perruqueria
C. Fàbregues, 6 | T. 937 14 59 59

bitxosvet@telefonica.net

Aquest estiu, zero 
abandonaments.

Recoma-
nació

penúltima

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

La temporada d’estiu i durant les vacances del 
mes d’agost és quan més augmenten els aban-
donaments de gossos i, conseqüentment, quan 
més activitat tenen les protectores d’animals.

Quan prenem la decisió d’adoptar un gos, així 
com qualsevol altre animal de companyia, cal 
que siguem plenament conscients i responsa-
bles, ja que hem de tenir en compte les seves 
necessitats durant tota la seva vida. No només 
es tracta d’alimentar-los i treure’ls a passejar 
com a mínim tres vegades al dia, sinó també 
de procurar-los un entorn òptim pel seu des-
envolupament i benestar. El temps que els 
dediquem és fonamental, i malauradament, 
quan marxem de vacances sembla que ens 
siguin un “maldecap”.

Si marxeu de vacances aquests dies i no podeu 
emportar-vos-els, contacteu amb persones 
que se’n puguin fer càrrec o residències d’ani-
mals on els cuidaran com ho faríeu vosaltres. 

Abandonar-nos no és una opció.
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la contra

Joan Romeu

El teatre em va servir 
per superar la 
timidesa i la vergonya

Actor castellarenc i nou alumne de l’Institut del Teatre 

q
. P

a
s

c
u

a
l

Integrador social a Suport Castellar i actor de l’ETC, en Joan  
(26 anys) ha decidit capgirar la seva vida i dedicar-se en cos 
i ànima al teatre. Ha estat un dels 14 joves seleccionats per 
formar part de la nova fornada d’actors de l’Institut del Teatre 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
la paciència 
Un defecte que no pots dominar?
soc molt nerviós 
Un actor o actriu que admiris?
clara segura
quin plat t’agrada més?
l’estofat de vedella de la meva mare
Un animal?
els meus gats, el Taro i la lula 
Un grup de música?
sau
Una pel·lícula?
‘la vida és bella ’, de roberto Benigni
Una obra de teatre?
‘incendis’ de Wadji Mouawad
Un llibre?
qualsevol de Mercè rodoreda
Un viatge pendent?
 egipte
Una ciutat?
Barcelona

”

“

· quan vas començar a notar el 
‘cuquet’ del teatre?
Quan era petit m’agradava molt sen-
tir el soroll del caminar dels actors 
damunt de l’escenari i pensava que 
algun dia m’agradaria pujar-hi. Però 
jo era molt tímid, em feia molta ver-
gonya i mai m’hauria imaginat que 
faria teatre. Amb 15 anys em vaig 
apuntar d’amagat a un curs de tea-
tre que feia en Dani Coma a l’Insti-
tut Puig de la Creu, i allà vaig pensar 
que m’agradava i a més em va ser-
vir per superar la timidesa i la ver-
gonya. No va ser fins el 2009, amb 
18 anys, quan vaig entrar a l’Esbar-
jo de l’ETC. 
   
· quin és el personatge que 
més recordes de la teva època 
a l’ETC?
N’hi ha molts. Recordo amb molt 

d’afecte el primer personatge que vaig 
fer amb els actors grans de l’Esbart, 
que encara són per a mi un referent. 
De la mà de David Triviño vam repre-
sentar Reservoir Dogs. Feia de Marvin 
Nash, un paper petit que vaig gaudir 
molt. L’últim al qual li he afagat també 
‘carinyo’ és l’Algernon Moncrief de La 
importància de ser Frank. 

· què ha significat per a tu ser 
part de l’ETC?
L’Esbart, el teatre, m’ha ajudat a ca-
nalitzar les emocions i a poder ex-
pressar-me.  M’ha fet créixer molt 
com a persona. El fet de poder actu-
ar quan la teva àvia ha mort fa hores, 
i poder sortir davant del públic i fer 
riure la gent malgrat que tu estiguis 
malament i la gent no ho noti... Això 
et fa madurar i et fa guanyar unes 
eines que potser sense el teatre no 
tindries. Estic molt agraït a l’Esbart, 
perquè pràcticament tot el que he 
après de teatre ha estat allà.

· paral·lelament has estat inte-
grador social a Suport Castellar. 
què t’emportes d’aquesta etapa?
Sí, des de 2009. Estic molt agraït a Su-
port Castellar, no només per les compa-
nyes - que són fantàstiques -  sinó per-
què aquesta feina m’ha ajudat a madu-
rar i a crèixer personalment. També 
estic molt agraït als usuaris del Club 
Social amb els quals he conviscut dia a 
dia. Ha estat una experiència molt en-
riquidora, dura de vegades, però m’ha 
obert les mires a no jutjar gens les per-
sones sigui quina sigui la seva condició.

· Encara cal fer molta pedagogia 
sobre la importància de tenir cura 
de la salut mental?
Sí, n’hem de prendre consciència per-
què tots, en qualsevol moment, podem 
tenir un problema de salut mental.  De 
fet, jo n’he passat un. Vaig estar uns 
mesos de baixa per ansietat.  A la tele-
visió et diuen, “no fumis”, “menja bé”, 
però no et diuen “plora, riu, que potser 

et va bé”, o “escolta’t”, “pren-te un dies 
i descansa”. Falta molta pedagogia en 
aquest sentit. Ningú pensa que tindrà 
un càncer, però pot passar. Ningú no 
pensa mai que tindrà esquizofrènia, 
però també pot passar. Un bon estat 
de salut no és només físic: és un tot.

· quan  decideixes fer el salt a l’Ins-
titut del Teatre?
Fa uns anys vaig presentar-me a les 
proves, però no hi estava preparat. 
Ara, amb 26 anys, vaig pensar: o ara o 
mai.  Van passant els anys i t’adones que  
no t’importa sortir de la feina cansat i 
després assajar fins tard. T’hi vas en-
ganxant i dius, “soc feliç dalt de l’esce-
nari, no necessito ni que m’aplaudiu”. 
Faig teatre perquè ho necessito, per-
què m’encanta. El que tots busquem 
en aquesta vida és ser feliços, fer allò 
que ens agrada. I no és que no fos feliç 
on estava, però no ho era del tot. Vaig 
decidir presentar-me a les proves per 
darrera vegada i ha sonat la flauta.

· Hamlet i Els pastorets van ser la 
teva carta de presentació.
Després de veure les opcions que 
tenia, em va venir de gust presen-
tar-me fent un Shakespeare. A més, 
la traducció de Hamlet era la del cas-
tellarenc Joan Sellent i em va agra-
dar aquesta coincidència, aquesta 
connexió amb Castellar. També ens 
feien cantar una cançó de musical. 
Abans d’entrar a la prova vaig deci-
dir cantar una cançó dels Pastorets 
de Castellar. Ho he fet moltes vega-
des, conec molt bé les cançons i això 
em donava seguretat. Així que vaig 
cantar la cançó de Llucifer.

· I ara, com et canviarà la vida?
Deixaré una feina estable i deixaré 
de viure sol! Ara passaré una època 
complicada, com tots els actors. 
Això m’ha vingut com un regal, és 
un luxe. No m’ho esperava gens i de 
fet encara no m’ho crec, no en soc 
del tot conscient. 

  Rocío Gómez 


