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Setmanari d’informació local

Episodis de pluges 
intenses durant la 
setmana

Pedrosa dirà adeu 
a Honda al final 
de temporada

L’Ajuntament ha obert una línia d’ajuts adreçat a propietaris d’habitatges particulars contruïts abans del 1975

Auditories energètiques a les llars

cLimAtoLogiA | p02

hAbitAtge  | p06

motor | p15

Els alumnes del Col·legi El Casal i FEDAC Castellar que han participat al Servei Comunitari amb representants i usuaris de les entitats Suport Castellar i Obra Social Benèfica i l’Ajuntament. || q. pascual 

indispensables
ActuALitAt | p 08

La FeDAc i el col·legi el casal reben el 
reconeixement al Servei comunitari
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via pública

Les fortes pluges caigudes entre 
dimecres i dijous van deixar a Cas-
tellar  uns 67 litres entre les dues 
del migdia de dimecres i les 10 del 
matí del dia següent, una quanti-
tat que segurament va augmen-
tar perquè dijous va ploure du-
rant bastantes hores. L’episodi 
més intens va ser entre les 14 i les 
15 hores, quan es van registrar 49,4 
litres per metre quadrat.   Entre 
la tarda, la nit i la matinada es van 
recollir 17,4 litres. L’aigua va ocasi-
onar alguns problemes en la mobi-
litat i molts claveguerams no van 
poder absorbir l’aigua. 

Protecció Civil de la Genera-
litat recomanava en general que la 
ciutadania s’allunyés de les rieres, 
dels torrents i de les zones que es 
poden inundar, i no estacionar-hi 
el vehicle. També s’aconsellava no 
travessar cap riu, ni riera ni zona 
inundada amb aigua. Per això, la 
Policia Local va segellar amb cin-
tes els diferents guals que traves-
sen el riu Ripoll. Tot i la intensitat 
de la pluja, els bombers no van fer 
gaire sortides. La més destacada 

La pluja va deixar 67 litres 
en menys de 20 hores

Els bombers retirant un arbre caigut al carrer Carrasco i Formiguera. || bombers

va ser la retirada d’un arbre cai-
gut al carrer Carrasco i Formigue-
ra, a tocar de l’Institut Castellar. 

no acaba de fer net

Tot i que la predicció assenya-
la per avui bon temps en general 
amb alguns intervals de núvols 
baixos, la situació empitjorarà de 
cara al cap de setmana. Segons 

ClimAtOlOgiA | temporAL

Comencen tres setmanes
d’obres a la Carretera 
de Sentmenat

illA DEl CEntrE | obreS

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès començarà dilluns que ve la 
reforma del tram de la carretera 
de Sentmenat que uneix el Pas-
seig, a l’alçada de la plaça de Cal 
Calissó, amb la cruïlla del car-
rer de Sala Boadella. Amb motiu 
d’aquesta actuació, que tindrà 
una durada de tres setmanes, el 
trànsit a la carretera de Sentme-
nat quedarà restringit en sentit 
pujada, des de la cantonada de 
Passeig amb Mestre Ros fins a la 
cantonada de Sant Pere d’Ullas-
tre. D’aquesta manera, només 
podran circular en aquesta di-
recció els vehicles de mercade-
ries que accedeixin al pàrquing 
de la plaça Major. En sentit bai-
xada (direcció Sabadell) es podrà 
circular amb normalitat.

Les obres també afectaran 
la línia C4 de transport públic 
(Castellar – El Balcó – Sant Feliu 
del Racó) que realitzarà un itine-
rari alternatiu per l’avinguda de 
Sant Esteve i reprendrà l’itinera-
ri habitual a partir del carrer de 
Santiago Rusiñol. D’aquesta ma-
nera quedarà anul·lada provisio-

el Servei Meteorològic de Cata-
lunya (SMC), dissabte hi poden 
haver ruixats generals amb l’apa-
rició de llamps i trons mentre que 
diumenge pot ser que caigui algun 
plugim. Passat l’horitzó del cap de 
setmana, les previsions apunten a 
un dimarts amb pluges i tempes-
tes generalitzades. Les tempera-
tures, però, seran altes.  || j. rius

nalment la parada situada davant de 
l’Escola Bressol Municipal El Coral. 
Com a alternativa, s’habilitarà una 
parada a l’avinguda Sant Esteve, a 
l’alçada del carrer de Cerdanyola. 

Mentre durin els treballs, 
l’Ajuntament recomana que l’accés 
al centre urbà amb vehicle es faci a 
través dels itineraris de la ronda de 
Llevant o del carrer Lleida amb avin-
guda de Sant Esteve.

característiques de l’obra

L’actuació, inclosa en la 2a fase d’in-
tervenció a L’Illa del Centre, consis-
tirà en la conversió d’aquest tram de 
via en plataforma elevada i zona 20. 
Així, connectarà amb el tram ja ele-
vat de la carretera situat a l’alçada de 
les places del Mercat i d’El Mirador.

Les obres inclouen les renovaci-
ons del paviment del vial del Passeig 
situat a sobre de la plaça de Cal Ca-
lissó i del pas de vianants de la car-
retera de Sentmenat situat a l’alça-
da del carrer de Montcada.

L’empresa encarregada dels 
treballs, valorat en prop de 86.000 
euros, és Rogasa Construcciones y 
Contratas SAU.  || redacció
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política

Un dia històric. Una finestra d’opor-
tunitats. Un abans i un després. Un 
govern molt feble. Aquestes són al-
gunes de les valoracions que han 
fet els líders polítics locals tot just 
després que la moció de censura de 
Pedro Sánchez sortís guanyadora al 
Congrés dels Diputats, un fet que su-
posa la marxa de Mariano Rajoy de 
la Moncloa i del PP del govern d’Es-
panya. Aquestes són les seves opi-
nions sobre el que ha passat al Con-
grés dels Diputats:

ignasi giménez - som de castellar-psc

“Hem viscut un dia històric: és la 
primera moció de censura que arri-
ba a bon port. Per higiene democrà-
tica era indispensable presentar-la 
després que es produís la sentència 
del cas Gürtel. Per tant, ho hem de 
viure amb alegria però també cal 
ser conscients que el nou president 
Pedro Sánchez té reptes difícils al 
davant: cal promoure la regenera-
ció democràtica i fer política. Ja n’hi 
ha prou de tribunals. Hem de ser ca-
paços d’inaugurar una nova etapa 
amb la confiança que està generant 
Pedro Sánchez. Potser la moció ar-
riba tard però particularment estic 
molt content i satisfet”.

“A Catalunya hi ha la possibili-
tat que es pugui canviar el pas. Una 
de les expectatives clares és que 
amb Pedro Sánchez s’obri una nova 
etapa amb diàleg que permeti des-
llorigar la situació. Estic convençut 
que amb diàleg es poden viure canvis 
importants a Catalunya. Espero que 
els membres del PSC que pugui os-

tentar responsabilitats en el nou go-
vern de Pedro Sánchez  puguin con-
tribuir a millorar la situació que viu 
Catalunya amb gent que treballarà 
per arribar a acords, però també cal 
trobar solucions a l’emergència so-
cial i a la xacra de la corrupció. Que 
siguin valents i que no tinguin por i 
cal veure que hi ha gent treballant 
per facilitar acords”.

“És evident que no és el ma-
teix el PP que el PSOE –només cal 
veure els suports que ha recollit en 
la moció per veure les expectatives 
que s’han obert”.

rafa homet - erc

“Vist tot el que ha passat el titular 
podria ser ‘Más dura serà la caída’. 
El grau de corrupció era tan insu-
portable que ni el propi estat espa-
nyol ho ha pogut acceptar. Era una 
necessitat democràtica desallot-
jar el PP i Rajoy i aquesta moció de 
censura era una finestra d’oportu-
nitat que s’havia d’aprofitar i per 
això ERC ha votat ‘no’. Però no hem 
de pensar que ara tot seran flors i 
violes per a Sánchez. El vot d’ERC 
és un ‘no’ claríssim a Rajoy per fer 
justícia a les agressions que ha patit 
la gent del país i no parlo només de 
l’1-O. Parlo també de  les polítiques 
del PP en pensions, en educació... 
No es mereixen continuar amb cap 

el moment Sánchez
Les forces locals 
opinen sobre la 
investidura de pedro 
Sánchez com a 
president d’espanya

  redacció

responsabilitat política”.
“En els propers dies caldrà 

veure en quins termes es produeix 
l’aixecament del 155 i l’aterratge dels 
govern nous a Espanya i a Catalunya. 
El govern de l’Estat no es dona per 
al·ludit i el conflicte democràtic amb 
l’Estat continua. Per part del govern 
català és evident que hi ha uns man-
dats molts clars que s’han de complir 
i per part del nou govern espanyol ha 
d’haver-hi un canvi d’actitud i espero 
que es resolgui la qüestió dels presos 
polítics quan abans”.”

bea garcia, pdecat

“Tot i que Pedro Sánchez va donar 
suport al 155, esperem que ara amb 
el nou càrrec de responsabilitat hi 
hagi un canvi d’actitud. Simple-
ment, que hi hagi diàleg i fer servir 
les lleis de manera justa. No podem 
oblidar que hi ha persones que estan 
a la presó sense haver estat jutja-
des! Confio que s’imposi la justí-
cia de manera neutra i no partidis-
ta. El PSOE no és el PP. Hem viscut 
un capítol horrible de la mà del PP: 
d’opressió, de corrupció, de dicta-
dura. Passem pàgina i comencem 
a avançar”.

“Lamentablement, a Espanya 
ven criticar Catalunya i fins que això 
no es capgiri a Espanya. Ara vull 
donar el vot de confiança si podem 

ESpAnyA | moció De cenSurA

rajoy felicita Sánchez com a nou president del govern espanyol. || cedida

anar a parlar d’igual a igual i buscar 
solucions conjuntes. Esperem que 
realment s’obri un procés de debat, 
d’escolta, de democràcia. Perquè, al 
final, tornem a demanar democrà-
cia, que és ben trist que ho haguem 
de demanar al 2018”.

marc serrà - cup

“No neguem que sigui positiu fer 
fora un partit tan corrupte com el 
PP. Però no podem celebrar-ho per-
què qui entra nou, Pedro Sánchez, 
ha estat còmplice del 155. Malau-
radament, no podem ser gaire op-
timistes, perquè no és un proble-
ma del partit que governa sinó que 
és un problema d’Estat, profunda-
ment antidemocràtic, que no defen-
sa un país plurinacional. Defensen el 
règim del 1978. No és un problema 
de partits. No canviarà gran cosa, i 
si canvia, serà per tornar a l’autono-
misme. Regressió en tots els sentits. 
Hauríem preferit un govern de rup-
tura, que hagués trencat amb el 78”.

“El suport d’ERC, Bildu i PNV 
és una negociació amb xec en blanc. 
Esperem que a nivell polític pugui 
destensar una mica, ells sabran què 
n’esperen treure. Però confiem poc 
en la política espanyola i els presos 
polítics depenen de la justícia. Unes 
negociacions no aconseguiran res. 
Creiem que serà un govern feble, el 
del PSOE, que haurà de dependre 
d’algú altre. Tenim experiències com 
l’època Pujol, quan s’han tret engru-
nes. Celebrem l’aixecament del 155, 
tot i això, les finances segueixen in-
tervingudes. Això dependrà del mi-
nisteri d’economia. Les concessions 
incrementen la tensió a Catalunya”.

josep rosales - ciutadans

“Avui tenim incertesa davant com es 
pot governar ara. Si ja anava mala-
ment amb un govern amb 137 dipu-
tats, imagina’t amb 84. Ja era difícil 
treure els pressupostos endavant, 
ara serà encara més difícil, perquè 
hi haurà massa heterogeneïtat. Nos-
altres volíem que aquesta moció no 
sortís, que es fessin eleccions, crè-
iem que era el millor, però l’opera-
ció a Pedro Sánchez li ha sortir bé”.

“A Catalunya, tots desconei-
xem si hi ha hagut acords o prome-
ses. El 155 s’aixeca perquè era condi-
ció sine qua non? No ho sabem, però 
Ciutadans continuarà en la mateixa 
línia de fer preservar la Constitució, 

com hem fet sempre: atendre’ns a 
les lleis. Ens interessa el benestar 
de tots i la unió”.

“Crec que la Constitució ha fet 
la seva funció en un estat democrà-
tic en relació amb la Moció de Cen-
sura, però crec que és un pas enrere 
per l’estabilitat que suposa 84 dipu-
tats. Serà difícil”.

antonio carpio - pp 
“Fa dues setmanes estàvem apro-
vant un pressupost de l’Estat amb 
el PNB i PP i avui estem parlant 
d’un PP on Mariano Rajoy ja no és 
president. En tot cas des de la sec-
ció local del PP volem felicitar la 
bona gestió del govern Rajoy per 
treure el país de la pitjor situació 
que ens va deixar la crisi i el PSOE 
i pel desafiament independentista. 
El que em preocupa és que la moció 
de censura és recolzada per l’es-
querra més radical, que només ha 
intentat trencar la unitat del país. 
Quin preu que haurem de pagar 
tots els espanyols? Ho comença-
rem a veure properament”.

“El suport dels partits inde-
pendentistes a Pedro Sánchez no 
ha estat gratuït, ha estat per tema 
d’acords. Si Sánchez té la solució 
per treure la inestabilitat de Cata-
lunya, jo seré el primer a donar-li 
suport. Però és un tema complex i 
no ho tindrà fàcil”
“Hi ha un abans i un després en el PP 
i també faran un canvi d’estratègia, 
n’estic convençut. Pel bé del partit, 
penso que s’hauria de fer un canvi 
de líder. L’etapa Rajoy ja ha passat”.

dani martínez - castellar en comú

“Estem molt contents. Creiem que 
s’obre una bona etapa. El PP ha vul-
nerat molts drets de la ciutadania 
i tenim esperança que el poder ju-
dicial sigui objectiu. Esperem que 
Pedro Sánchez allargui al màxim la 
legislatura i s’adapti el millor pos-
sible als pressupostos heretats de 
Rajoy, encara que pot ser compli-
cat per les limitacions que suposa”. 

“Respecte Catalunya, crec que 
Sánchez canviarà d’actitud respec-
te els presos polítics, que estan a la 
presó només per pensar diferent. 
Crec que amb la substitució de fis-
cals respecte certes decisions judi-
cials, el tarannà ha de ser diferent. 
Hem de tendir cap a una amnistia 
d’aquests presos.”  
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educació

escòcia protagonitza el 9è ‘english day’

Els alumnes que van participar al 9è English Day, dimarts passat  || cedida 

La bandera blanc-i-blava d’Escòcia 
va presidir el matí de dimarts pas-
sat la 9a edició del festival “English 
day” que va tenir lloc a la plaça de 
la Fàbrica Nova. Aquesta proposta 
educativa que organitzen els mes-
tres especialistes d’anglès amb la 
col·laboració dels Serveis Educatius 
Vallès Occidental VIII i la Regido-
ria d’Educació, va comptar enguany 
amb la participació de 261 alumnes 
de 3r de primària de les vuit esco-
les de Castellar del Vallès.

Així, els voltants de l’Espai 
Tolrà es van omplir de jocs tradici-
onals i danses escoceses, de típiques 
faldilles de ratlles conegudes com 
a ‘kilts’  “i fins i tot una gaita que 
van poder tocar. No hi faltava cap 
detall”, expliquen des de l’organit-
zació de l’English day.  A la trobada 
també hi van participar 18 mestres 
d’anglès i 8 auxiliars de conversa.

La cultura, folklore i particu-
laritats del país del Regne Unit es 
van treballar prèviament a classe 
en un projecte que s’integra durant 
la programació de tot el curs.  “És 

més de 260 alumnes de 3r de primària van participar a la darrera edició del festival educatiu 

  rocío gómez 

una activitat viscuda i comparti-
da entre les vuit escoles de Cas-
tellar, es tracta d’un intercanvi 
educatiu”, apunten els organitza-
dors. “L’anglès s’ha de treure fora 
de l’aula, que no sigui només una 
matèria que es fa durant l’hora-
ri escolar. L’English day els per-

AnglèS | ActivitAt

met compartir amb la resta de 
companys un dia d’aprenentat-
ge”, afegeixen.

En aquest sentit, des l’equip de 
mestres especialistes en anglès es 
remarca que la llengua anglesa no 
només es treballa a “la classe d’an-
glès” sinó que s’ha intentat incor-

porar a altres matèries curricu-
lars amb la voluntat de fomentar 
la comprensió i l’expressió oral 
de l’anglès.

un any d’auxiliars de conversa 
La celebració de l’English Day 
s’ha incorporat al projecte d’im-
puls de la llengua anglesa al mu-
nicipi, iniciat el 2016 i que ha 
facilitat la introducció, amb finan-
çament de l’Ajuntament, d’auxili-
ars de conversa en anglès a totes 
les escoles del municipi. Aquests 
professionals ofereixen un total 
de 94 hores setmanals de suport 
lingüístic a escoles distribuïdes 
entre tots els centres de primà-
ria en funció del volum d’alum-
nat. L’objectiu és la millora de la 
competència oral comunicativa 
dels alumnes, la realització de 
pràctiques de conversa o el fo-
ment de la motivació i l’interès 
de l’alumnat envers la llengua 
anglesa. Aquest ha estat el pri-
mer curs escolar sencer d’intro-
ducció dels auxiliars a les aules, 
després d’una prova pilot de qua-
tre mesos que es va dur a terme 
el curs anterior.  

múSiCA | DiSc

L’escola Sant 
Esteve presenta 
el Cantem II

Divendres passat, l’escola Sant Esteve 
va organitzar un acte al pati del centre 
per presentar el disc CANTEM II. Es 
tracta d’un CD amb cançons diverses 
on ha participat tot l’alumnat i mem-
bres relacionats amb el centre. L’acte 
va comptar amb un centenar de perso-
nes, que van poder gaudir del concert 
del duet Roleguita i Boquerón, que va 
animar la festa. Els mestres del centre 
havien repartit, aquell mateix dia, un 
cd a cada infant de l’escola, perquè ara 
el puguin escoltar a casa, quan vulguin. 
Durant tot aquest trimestre, l’escola 
Sant Esteve ha estat immersa en l’en-
registrament del disc. El grup Rolegui-
ta i Boquerón, els músics Dani Coma i 
Landry el Rumbero van col·laborar en 
l’edició del disc.  ||  m. a.
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actualitat

Com cada any, des de fa cinc, els infants 
de Castellar alcen la veu per reivindicar 
una vila més sostenible i respectuosa 
amb el medi ambient. I ho fan amb una 
festa plena de tallers i de propostes ori-
ginals que conviden a grans i menuts a 
canviar la seva actitud en àmbits com 
les energies renovables, la descober-
ta de l’entorn natural de la comarca o 
el reciclatge. 

Així, dilluns passat, a partir de les 
17 hores, la plaça d’El Mirador va acollir 
la 5a edició de la Festa del Medi Ambi-
ent que organitza el Consell d’Infants. 
Com és habitual, després d’un berenar 

a base de sucs i pac amb xocolata per a 
tots els nens i nenes, el Mercat d’Inter-
canvi va obrir les seves portes. Aquest 
espai d’objectes de segona mà té la vo-
luntat de donar una vida més llarga a 
objectes que els infants ja no fan servir 
com ara disfresses, joguines, llibres o 
contes, segons explica l’organització.

D’altra banda, la Festa va acollir 
diversos tallers i activitats d’aprenen-
tatge i sensibilització. A tall d’exemple, 
la Fundació Humana va organitzar el 
taller de Bossa Sostenible,  i la Dipu-
tació de Barcelona va instal·lar la ini-
ciativa Juguem amb energia i el pho-
tocall Vull un món de colors. 

Però d’entre aquests tallers un 
dels que van cridar més l’atenció dels 
infants tenia al vidre com a princi-
pal protagonista. “El taller que més 
èxit ha tingut ha estat el de Dona-li 
vida al vidre. Teníem molts pots de 
vidre de formes i mides diferents, i 
tot d’elements per decorar-los. No 
han parat de passar nenes i nenes 
pel taller durant tota la tarda”, des-
taca Mercè Costa, la dinamitzadora del 
Consell d’Infants. El taller Dona-li vida 

els infants s’apunten al ‘verd’
el taller ‘Dona-li vida 
al vidre’ va ser una 
de les activitats amb 
més participació de 
la cinquena Festa 
del medi Ambient 

  rocío gómez 

al vidre  és una proposta impulsada per 
la Regidoria d’Educació. 

La connexió amb la natura va a 
anar a càrrec de Viu al Parc que va ofe-
rir el taller NaturalMENT que consis-
tia en elaborar mandales. “Estaven 
fets amb llavors i elements naturals 
com mongetes que enganxaven amb 
cola blanca sobre una base de fusta. 
Aquest taller també va tenir molta 
participació”, afegeix Costa. 

La Festa del Media Ambient 
anuncia la recta final del curs acadè-
mic però també del Consell d’Infants. 
“Ha estat un any amb molts projec-
tes. Hem fet molta feina i el balanç 
és positiu. Hem treballat molt pels 
Pressupostos Participatius i tots els 
projectes i propostes que han anat 
sorgint”, apunta la dinamitzadora. 

El colofó daurat del curs del Con-
sell d’Infants, però, arribarà amb les 
Jornades Esportives a les pistes d’at-
letisme  el proper divendres 15 de juny.  
En aquesta ocasió, en comptes  de dues 
jornades la trobada es reduirà a un sol 
dia en què només hi participaran els 
alumnes de sisè de primària. 

COnSEll inFAntS | ActivitAt

l’AulA | cLoenDA

un dels moments de la 5a edició de la Festa del medi Ambient, dilluns passat, a la plaça d’El mirador  || q.pascual

L’Aula tanca el curs 
amb un concert de 
La Vella Dixieland

Com és habitual, L’Aula d’Extensió 
Universitària de Castellar tanca el 
curs amb música. En aquesta ocasió, 
l’orquestra La Vella Dixieland oferirà 
un concert de jazz al més pur estil Nova 
Orleans a l’Auditori. La formació pu-
jarà dalt de l’escenari els grans èxits 
de Louis Armstrong, Duke Ellington 
o Billie Holiday, entre d’altres. L’acti-
vitat, que és oberta a tota la ciutada-
nia, tindrà lloc el proper dimarts 12 de 
juny a partir de les 18 hores a l’Audito-

ri Municipal Miquel Pont. 
Cal destacar que la recta final 

del curs ha portat a ponents com la 
periodista Mònica Terribas, que va 
oferir una xerrda sobre la comunica-
ció en temps de crisi o l’escriptora i 
catedràtica de Literatura de la UAB 
Carme Riera, que va centrar la seva 
xerrada en la relació entre la literatu-
ra i la història. En aquest sentit,  L’Aula 
de Castellar aposta pel coneixement 
transversal i vivencial a través de con-
ferències però també d’experiències 
més enllà de les portes d’El Mirador. 
Així, la programació del curs també 
ha inclòs altres activitats com sor-
tides de caràcter cultural o un viat-
ge a Lituània el maig passat. A hores 
d’ara, l’entitat compta amb prop de 
300 socis.  || redacció 

Tots els secrets 
de la marxa nòrdica

Aquest divendres el CEC ha orga-
nitzat una xerrada per presentar la 
marxa nòrdica, la nova activitat que 
a partir d’ara oferirà el centre. Do-
lors Martínez, vocal del Grup Marxa 
Nòrdica, conduirà una conferència 
a partir de les 20.30 hores sobre la 
història, la tècnica, el material ne-
cessari i els beneficis per a la salut 
d’aquesta pràctica esportiva. Una 
mica abans, a les 19 hores, el CEC 
ha programat una jornada de por-
tes obertes al Boulder de l’associa-
ció.  || redacció 

CEC | ActivitAt

BrEuS
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L’Ajuntament promou les
auditories energètiques

proves en un panell elèctric. || cedida

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
ha obert una línia d’ajuts per al finan-
çament d’auditories energètiques en 
habitatges particulars. La Junta de 
Govern Local va aprovar ahir les bases 
que regulen l’atorgament d’aquestes 
subvencions per a aquest 2018. Se-
gons s’estableix, la ciutadania podrà 
sol·licitar-les entre el 15 de juny i el 30 
de novembre.

La iniciativa és oberta a totes 
aquelles persones que siguin propie-
tàries d’immobles construïts abans 
de 1975, amb cèdula d’habitabilitat 
vigent i destinats a residència habi-
tual permanent. Entre altres requi-
sits, els habitatges no hauran pogut 
ser objecte de reforma integral des-
prés de 1975.

Les auditories energètiques són 
una eina que permet identificar les 
adaptacions necessàries per redu-
ir la despesa energètica i la petjada 
ecològica de l’immoble. Així doncs, 

Als ajuts es poden acollir propietaris  d’immobles d’abans de 1975

 redacció

el resultat de l’auditoria inclou acci-
ons orientades a fomentar l’eficièn-
cia energètica i reduir els consums de 
subministraments, mitjançant mesu-
res com poden ser l’aïllament exteri-
or o impulsar la generació d’energia 
solar. L’Ajuntament, que finançarà el 
100% del cost de cada estudi, ha des-
tinat al pressupost de 2018 un total 
de 10.000 euros per a aquests ajuts, 

hABitAtgE | AjutS

la qual cosa possibilitarà la realitza-
ció d’un centenar d’auditories. Les 
sol·licituds seran valorades per ordre 
d’arribada al registre de l’Ajuntament 
i, en cas de ser admeses, seran trami-
tades fins a l’esgotament de la partida 
pressupostària. 

Les auditories seran realitzades 
per un servei professional contractat 
pel consistori.  

BAlAnÇ | reSiDuS

L’Ajuntament ha decidit mantenir 
servei de recollida de residus porta 
a porta als establiments comercials i 
de restauració de la vila després que 
el passat mes de maig finalitzés una 
prova pilot del servei de sis mesos im-
pulsada pel Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Occidental. 

Un total de 80 establiments 
han participat activament des del 
passat mes de novembre d’aquest 
sistema de recollida amb identifica-
dor d’usuaris. Es tracta bàsicament 
de grans generadors de residus, com 
ara bars i restaurants, fruiteries, pei-
xateries, forns i pastisseries, tots ells 
ubicats a l’àrea coneguda com L’Illa 
del Centre. 

D’acord amb les dades que ha 
facilitat el Consorci sobre la qualitat 
de la separació aquest primer mig 
any de funcionament del servei, un 
55% dels establiments a Castellar 
han obtingut una valoració molt 
bona, és a dir, que la freqüència de 
participació és adequada al volum 
de negoci i el percentatge d’impro-
pis és pràcticament inexistent o in-
ferior al 10%. D’altra banda, un 22% 
dels establiments que participen 

La recollida porta a porta 
als comerços de l’Illa 
del Centre es manté

en el sistema han assolit una valoració 
bona, amb una freqüència de participa-
ció propera al seu volum de negoci i un 
percentatge d’impropis entre el 10 i el 
20%. Un 12% separa de manera regular, 
és a dir, amb una participació insuficient 
pel volum de negoci o un percentatge de 
residus impropis d’entre el 20 i el 30%. 
Finalment, un altre 12% pràcticament 
no separa o el percentatge d’impropis 
supera el 30%. 

En general, la tendència en la par-
ticipació de la recollida porta a porta a 
Castellar és positiva en un 88% dels es-
tabliments i negativa en tan sols un 12%. 

Passats aquests primers sis 
mesos, l’Ajuntament ha assumit el ser-
vei, que serà prestat a través de l’em-
presa concessionària de neteja viària 
i recollida d’escombraries. 

Segons explica Canalís, “la in-
tenció és superar l’estancament del 
reciclatge que s’ha detectat i poder 
assolir els objectius previstos per 
l’Agència de Residus de Catalunya 
i la Unió Europea al 2020, que entre 
d’altres es proposen arribar al 50% 
de recollida selectiva i de la fracció 
orgànica pel que fa als grans gene-
radors”.   || redacció
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La Memòria de l’exercici de Càritas 
diocesana en l’any 2017 a la diòcesi 
de Terrassa, a la qual pertany Caste-
llar del Vallès, constata que, malgrat 
la recuperació econòmica continua 
la vulnerabilitat social de moltes fa-
mílies. Segons aquest informe, “es 
constata que el ritme de recupera-
ció no està arribant al conjunt de 
les llars del país i és insuficient en 
les llars amb més dificultats. A la 
meitat de les famílies la “xarxa de 
seguretat” que tenen és pitjor que 
abans de la crisi i el 70% d’aques-
tes no tenen percepció de millora 
econòmica”.

“Any rere any a Càritas re-
marquem que acompanyem per-
sones molt fràgils. Actualment 
hem superat el moment social de 
la crisi greu, en què van caldre es-
merçar molts esforços per cobrir 
necessitats bàsiques de moltes 
famílies, però les llars que acom-
panyem requereixen que els hi 

Càritas atén 137 llars 
a Castellar del Vallès

 redacció

pOBrESA i bALAnç

destinem molts més esforços en 
respostes més enllà de les bàsiques 
per tal d’ajudar a les persones a 
sortir de les seves situacions més 
complexes”, afirma la memòria de 
l’entitat solidària lligada a l’església 
catòlica. En el cas de Castellar, Càri-
tas va atendre l’any passat 137 llars 
que impliquen un total 470 persones. 

Les conclusions genèriques de 
la memòria estableixen que les llars 
més vulnerables són les que tenen in-
fants al seu càrrec i suposen un 58% 
de les 12.636 llars vallesanes ateses 
per Càritas, però d’aquestes, les més 
vulnerables de totes són les que tenen 
un sol progenitor en el nucli famili-
ar i suposen gairebé 1 de cada 3 llars 
amb menors. Es detecta que l’ocu-
pació que es genera és precària amb 
molts contractes temporals. El 48% 
de les llars viuen amb ingressos que 
van dels 300 als 750€ mensuals. El 
58% de les persones ateses en edat 
laboral estan a l’atur i només l’11% 
tenen un treball reglat. També es de-
tecta que el 10% de les famílies viuen 
en habitatges ocupats. 

L’entitat va donar atenció l’any passat 
a un total de 470 persones de la vila Amb una taxa d’atur del 8,9%, 

Castellar del Vallès ha tornat 
a reduir la xifra de desocupats 
durant el mes de maig. En con-
cret, l’atur registrat en el tan-
cament del mes passat va ser 
de 1.010 persones, 26 menys 
que a l’abril.

Fa tot just un any, la taxa 
d’atur s’acostava a l’11% i su-
mava 200 persones més sense 
feina que al maig del 2018 el que 
implica una retallada en el nom-
bre de desocupats del 16,8%.

A nivell comarcal, hi ha 
50.000 persones a l’atur i la 
taxa és de l’11,72%. En aquest 
sentit, Castellar està entre els 
municipis amb la taxa de de-
socupats més baixa per dar-
rera de Sant Cugat, Matadepe-
ra, Sant Quirze, Castellbisbal, 
Ullastrell i Gallifa.  

Quan a Catalunya, al 
maig, l’atur registrat es xifra 
en 385.568 persones, amb una 
disminució de 13.378  respec-
te de l’abril (-3,4%), reducció 
similar a la de 2016 (-3,3%).   

|| redacció

L’atur continua 
baixant a 
Castellar

OCupACió | 
DADeS mAig

COnSEll COmArCAl | bequeS menjADor

El Consell Comarcal del Vallès Oc-
cidental va presentar a finals de la 
setmana passada un estudi sobre 
beques menjador que posa sobre 
la taula “una realitat preocupant 
sobre la pobresa infantil a la co-
marca”, assegura l’ens supramu-
nicipal. Segons l’estudi, es confirma 
que existeix una situació de croni-
ficació de la pobresa, amb un 15% 
de nens i nenes en edat escolar que 
viuen en una situació de pobresa 
per la problemàtica situació de les 
seves famílies. En el cas de Caste-
llar, aquest percentatge és sensi-
blement inferior –del 7%-.  

El president del Consell Co-
marcal i alcalde de Castellar, Ig-
nasi Giménez, ha mostrat  gran 
preocupació per les dades de l’in-
forme:  “Les dades ens confir-
men que tenim una situació de 

Alerten sobre la situació 
de pobresa en la infància

cronificació de la pobresa, amb 
famílies amb unes rendes anuals 
de 7.400 euros, i veiem amb pre-
ocupació el fet que la pobresa es 
concentra en diferents zones de 
la comarca”.

L’estudi assenyala que al  curs  
2017-18  municipis  com  Badia  del  Va-
llès,  Rellinars, Rubí,    Sabadell  o Sant  
Llorenç  Savall  presenten  una  inci-
dència  important  dels  ajuts  entre  
la seva població escolar mentre que 
a 6 municipis -entre ells Castellar del 
Vallès- la taxa d’incidència no supera 
el   10%, posant  en  evidència  la  desi-
gualtat  en  termes  d’ingressos eco-
nòmics de les famílies segons el mu-
nicipi de residència.

La prova evident de la cronifi-
cació de la pobresa infantil és que en 
la darrera dècada s’han hagut de do-
blar aquests ajuts passant  de  6.690  
(curs  2010-11)  a  14.736  (curs  2017-
18)  així com doblant la depesa desti-
nada a cobrir els ajuts. Per això, des 
del Consell Comarcal també alerten 
que la problemàtica alimentària s’es-
tà traslladant als estudis de secun-
dària: de fet, ha arrencat un progra-
ma d’ajuts a menjador als instituts al 
qual s’ha acollit l’institut Castellar.   
||  redacció

el 7% dels infants 
de castellar viu 
en situació de 
pobresa, la meitat 
que a la comarca

actualitat
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educació

Com cada final de curs, és moment 
de fer balanç i d’agrair iniciatives que 
han tingut un fort component social 
pel compromís dels alumnes. És el 
cas de l’acte de reconeixement que 
es va fer dimecres passat als alum-
nes de 3r d’ESO de FEDAC Caste-
llar i del Col·legi El Casal que han re-
alitzat el Servei Comunitari durant 
aquest curs. El Servei Comunitari és 
una acció que vol promoure que els 
alumnes de secundària experimen-
tin i protagonitzin activitats de com-
promís cívic, aprenguin en l’exercici 
actiu de la ciutadania i posin en joc 
els seus coneixements i capacitats al 
servei de la comunitat.

L’inspector d’Ensenyament de 
la Generalitat, Quim Núñez, que va 
prendre la paraula en els primers 
moments de l’acte, va assenyalar que  
“d’una banda, és una oportunitat 
i de l’altra, una contribució a un 
exercici tan important com és la 
ciutadania”. Darrere d’això, “està el 
sentir-se bona persona, respectar 
l’altre i fer coses pels altres sense 
esperar res a canvi”. Per l’alcalde, 
Ignasi Giménez, les iniciatives del 
Servei Comunitari faciliten que els 

reconeixement a la generositat dels més joves

Alumnes de FeDAc 
i el col·legi el casal 
reben un diploma per 
la seva participació al 
Servei comunitari 

  Jordi rius                                                        

SErvEi COmunitAri | cLoenDA

rosa rocabert, resident de l’Obra Social Benèfica, amb els alumnes Joan marc Segurado i guillem Orrit, de la FEDAC. ||q. pascual

alumnes “siguin militants de Cas-
tellar” pel fet que hi ha gent que par-
ticipa “del ric teixit social que hi ha 
a la vila” i que “és vital que sentiu 
aquestes arrels ja que és una gran 
contribució al municipi”.

Un dels moments més emotius 
de l’acte va ser l’actuació de la Coral 
Pas a Pas, format per membres de 
l’entitat Suport Castellar i els alum-
nes del col·legi El Casal que hi han 

col·laborat. Es tractava d’un concert 
que els integrants de la coral van de-
cidir dedicar a l’Eugenio, mort de 
manera sobtada la setmana passa-
da. El Casal s’ha centrat aquest any 
en Suport Castellar i ha fet activitats 
amb la coral Pas a Pas, de bàsquet i de 
swing. Tot aquest acompanyament 
ha servit “per trencar prejudicis 
respecte a la salut mental”, segons 
va explicar l’alumna Helena Carras-

co. La tutora Imma Burgos va afegir 
que a Suport Castellar “hem trobat 
gent maquíssima i sempre a la nos-
tra disposició”. En representació de 
Suport Castellar, Miriam Movilla, va 
apuntar que en la col·laboració amb 
el centre educatiu es buscaven prio-
ritzar tres conceptes importants: “la 
salut mental, l’educació i la ciuta-
dania” i que confiaven haver con-
tribuït  a “assentar les bases per a 

una societat més justa”.  Antonio 
Moya, integrant de  la coral Pas a Pas, 
va indicar que estava “sorprès” per 
“l’esperit de lluita i integració” dels 
alumnes. Una altra de les integrants 
de la coral, la Montse, va volr agrair 
als alumnes  “el respecte que heu 
tingut per la diferència”.

Els alumnes de FEDAC Cas-
tellar van estar cinc setmanes con-
vivint a l’Obra Social Benèfica amb 
usuaris del centre. A priori, vam pen-
sar que “ens avorriríem”, constata-
ven els alumnes Joan Marc Segura-
do i Guillem Orrit, “però de seguida 
vam veure que era com una experi-
ència de la vida i els avis i àvies de 
la residència ens heu aportat uns 
sentiments que no havíem desco-
bert” . Per la seva banda, la resident 
de l’OSB, Rosa Rocabert, va aixecar 
aplaudiments per part de la platea 
quan va dir que “en principi, pensa-
va que tindríeu raó, que ens avor-
riríem tots plegats, però si sàpigu-
éssiu com ens heu omplert, no es 
pot comptar”. La Rosa va continu-
ar dient que els alumnes “heu estat 
com un alè d’aire fresc per a nosal-
tres” i que comptava que “pugueu 
anar venint i pensar en nosaltres”.

L’acte va acabar amb la projec-
ció de dos vídeos on es podien veure 
les activitats que tots dos centres 
escolars han realitzat amb Suport 
Castellar i a l’Obra Social Benèfica 
durant el Servei Comunitari. Cada 
alumne va rebre un diploma acredi-
tatiu que els va repartir l’alcalde de 
Castellar i l’inspector d’Ensenya-
ment. Finalment, alumnes i mem-
bres de les entitats es van fer una 
foto de família. 
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“L’educació és cosa de tots”. 
Aquest és un dels punts de partida 
del projecte Educació 360 que es 
va presentar dijous passat a la Sala 
d’Actes d’El Mirador en el marc dels 
cicle de conferències “Reflexions. Di-
àlegs sobre el futur. Pla Estratègic 
Castellar 20/20”.

De fet, tal com va recordar el 
regidor Comissionat del Projecte 
Castellar 20/20, Joan Creus,  a la 
sessió plenària del mes de maig es 
va aprovar per unanimitat l’adhesió 
de la vila a la iniciativa Educació 360.  
El diputat d’Educació i regidor, Rafa 
Homet,  el director de l’Aliança Edu-
cació 360, Carles Barba, i el director 
de la Fundació Jaume Bofill, Isma-
el Palacín, van ser els encarregats 
d’explicar aquesta proposta educa-
tiva que justament han impulsat les 
tres institucions que representen.

Per començar, Rafa Homet, va 
reivindicar que és de vital impor-
tància adaptar el model educatiu al 
nou context social. Segons el dipu-
tat, ja s’han produït dues primave-
res educatives en què s’ha promogut 

L’educació és cosa de tots Concentració 
davant de la 
Biblioteca per 
les pensions

Carles Barba, dijous passat, a la Sala d’Actes d’El mirador. ||j.morera

la formació dels professorat, i s’ha 
impulsat l’escola pública com a eina 
de cohesió social. Per Homet, ara és 
l’hora d’una tercera primavera edu-
cativa que impliqui “posar l’alumne 
al centre del sistema educatiu”, és 
a dir, la personalització de l’educa-
ció. El diputat va dir que s’ha de co-
mençar a parlar de “competències”, 
i posar en valor “les activitats edu-
catives que passen fora de l’escola, 
que no tenen cap mena de reper-
cussió en l’expedient acadèmic”.

En aquest sentit, el director 
d’Aliança Educativa 360, Carles 
Barba, va constatar que “es pro-
dueix una manca de reconeixe-
ment de l’educació més enllà del 
sistema reglat d’aprenentatge”. 
És una situació que s’ha de revertir 
per poder trencar amb l’actual “es-

  rocío gómez 

cenari de desigualtat educativa” 
que fonamentalment té lloc “fora 
dels espais formatius”. Barba va 
exposar  que aquestes desigualtats 
en l’accés a la formació no reglada no 
es produeix només per raons econò-
miques, sinó també per raons soci-
als, d’origen o de gènere, entre d’al-
tres. Per a Barba, cal apostar per 
“una nova mirada de l’educació, 
per una mirada holística”. Això 
implica que el sistema educatiu es 
desenvolupi a “tots els temps i es-
pais vitals, a totes les dimensi-
ons humanes i d’aprenentatge, 
al llarg i ample de la vida, sense 
exclusions ni segregacions, i en 
tots els contextos”.

Els pilars d’aquest nou model 
educatiu es cimenten en que sigui 
accessible per a tothom, “amb equi-

tat i sense exclusions”, “amb més i 
millors oportunitats”, una canvi de 
rumb que només es podrà fer, se-
gons Barba, amb la complicitat de 
tota la comunitat. S’ha de comen-
çar per les institucions, a través de 
polítiques públiques que es posin 
en marxa des dels Ajuntament, en 
primera instància, i passant per les 
entitats, les iniciatives comunitàri-
es i la ciutadania. “Només serà una 
realitat en la mesura que tots els 
actors estiguin units”, va senten-
ciar Barba, “l’educació és cosa de 
tots”. Aquesta frase, de Barba, la 
va recollir també la regidora d’Edu-
cació, Formació i Educació, Maria 
Antònia Puig, que també va donar 
suport a les propostes d’aquesta ini-
ciativa educativa.

Al seu torn, el director de la 
Fundació Bofill, Ismael Palacín, va 
posar sobre el terreny què implica 
la implantació de l’Educació 360. 
Per a Palacín, tal com va enunciar 
Homet, en la societat del coneixe-
ment cal apostar pel desenvolupa-
ment, a banda dels coneixements, 
de competències com ara la comu-
nicació, la cooperació o la resolució 
de conflictes. “Tenim una societat 
amb excedència de talent”, va pun-
tualitzar el ponent. Aquestes com-
petències, que marquen la diferèn-
cia, no s’aprenen a l’aula, s’aprenen 
“posant en pràctica en un context 
vivencial”, va  dir. A tall d’exemple, 
Palacín, va exposar que els equipa-
ments públics com ara les Bibliote-
ques, les instal·lacions esportives, 
els teatres o les escoles, han d’obrir-
se a tota la comunitat, han de can-
viar de rol.

Tot plegat pensat com un pro-
jecte de ciutat, per acollir noves 
propostes i activitats formatives i 
de lleure transversals, en una con-
fluència creativa i enriquidora no 
només per als infants i joves, sinó 
per a tots els actors implicats, i en 
definitiva per a la societat. 

gEnt grAn | entitAtplA EStrAtègiC 20/20 | xerrADA

el projecte educació 
360 es va presentar 
al  cicle de Diàlegs 
sobre el futur del 
pla estratègic 
castellar 20/20

La Plataforma en Defensa de les 
Pensions de Castellar ha convocat 
el proper dimarts 12 de juny a les 
19.30h una concentració davant de 
la Biblioteca. És la primera trobada 
oberta de l’entitat que fa una crida a 
la ciutadania perquè se sumi “a la 
lluita per unes pensions dignes, 
una lluita transversal i global”, 
explica Xavi Garcia, un dels impul-
sors del col·lectiu. Garcia detalla  que 
de moment compten amb el suport 
d’altres grups com el de Sabadell, i 
també de sindicats. “La idea és co-
ordinar-nos amb altres grups de 
pensionistes. És un treball a llarg 
termini perquè volem que sigui 
una plataforma com més partici-
pativa millor”, afegeix Garcia. Per 
fer-ho possible, des de la Plataforma 
detallen que han contactat amb di-
verses entitats de la vila per convi-
dar-les a que participin a la concen-
tració del proper dimarts que té per 
objectiu esdevenir un punt de tro-
bada. “No és una qüestió que afec-
ti només la gent gran i les pensio-
nistes. S’ha de convèncer la gent 
jove perquè són ells que tindran 
el problema més greu”, apunta. 

En aquest sentit, Garcia expli-
ca que no es tracta només de pensi-
ons de jubilats sinó que la lluita s’es-
tén a les pensions d’orfandat o la llei 
de la dependència. “Hi ha moltes 
famílies joves que arriben a final 
de mes gràcies a la pensió de l’avi 
i l’àvia.  S’ha de revisar el sistema 
de pensions”, conclou.  || r.Gómez 
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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.

L’edició de divendres passat recollia 
diverses informacions sobre comer-
ços i erròniament s’informava que 
només subsistien pocs establiments 
al carrer Major (dues pastisseries, la 
llibreria La Centraleta i la botiga de 
Cati Sans), quan en realitat en aquest 
emblemàtic carrer de la vila també 
romanen oberts una perruqueria, un 
restaurant, una botiga d’informàtica, 
una oficina bancària. una botiga de 
regals artesanals, un forn i un esta-
bliment de joguines i llaminadures. 
Demanem disculpes per l’omissió.

Fe d’errades

 pDeCAt Castellar  Decidim Castellar

urant el darrer ple 
municipal es va apro-
var el Pla Local de 
Joventut amb el re-
colzament de l’equip 
de govern i el Partit 

Demòcrata. Aquest fet suposa un 
avenç per la nostra vila. 
L’aposta per un Espai Jove, que 
s’instal·larà a l’Espai Tolrà, signifi-
ca que el jovent de Castellar podrà 
disposar d’un espai on poder créi-
xer i participar de la vida del nostre 
municipi. No podem oblidar que el 
jovent suposa un teixit connectiu 
en qualsevol població. Cal dotar-lo 
d’espais on poder implicar-se de la 
vida local i fer créixer la identitat 
del municipi, perquè malaurada-
ment, ja fa temps que l’equip de go-
vern va decidir suprimir l’únic espai 
on el jovent del poble es podia tro-
bar i engrandir aquest teixit con-
nectiu: el casal jove. Aquest espai 
feia possible que el jovent es pogu-
és reunir i participar del model de 
poble. El Casal, torna.
La perspectiva dels joves és vital 
per l’exitós desenvolupament del 
nostre poble perquè ens aporta 
informació del que ens manca po-
sant especial èmfasi a les necessi-
tats dels castellarencs del futur. 
Hem de gestionar el present, però 

n el darrer Ple del mes 
de maig del nostre 
Ajuntament s’ha apro-
vat la moció presenta-
da pel PDeCAT per a la 

protecció dels petits propietaris i l’Ad-
ministració per acabar amb les màfies.
Van votar a favor també PSC-SOM 
CASTELLAR. Es va abstenir ERC i 
Decidim Castellar va votar en contra 
per les raons que s’exposen. 
Decidim considera que ha estat una 
moció trampa  per la incoherèn-
cia entre l’exposició de motius i els 
acords aprovats.
L’exposició de motius de la citada moció 
fa refència a la Llei aprovada recent-
ment en el Congreso de los Diputados 
amb els vots a favor del PDeCAT, PP i 
Ciutadans, i els vots en contra d’ ERC i 
PSOE, per a modificar la Llei d’Enjudi-
ciament Civil que regula el desallotja-
ment exprés dels habitatges ocupats.
Els acords aprovats de la moció, als 
que Decidim també hauria donat el 
seu vot a favor,  fan referència a  la col-
laboració de l’Ajuntament amb l’Agèn-
cia Catalana d’Habitatge en l’elaboració 
del mapa d’habitatges buits, i a dema-
nar a l’Estat la redacció d’una nova Llei 
d’Arrendaments Urbans que fomenti 
l’estabilitat dels llogaters  i una revisió 
dels preus equiparable a l’IPC.
Uns acords, per tant, que no tenen cap 
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no oblidem anticipar-nos al futur. 
Si bé el jove de fins a 18 anys té les 
necessitats socials i de lleure co-
bertes de manera prou satisfactò-
ria (en el seu cas els interrogants 
tal vegada estiguin millor dirigits al 
model d’educació), ja fa temps que 
l’actual equip de govern viu d’es-
quena a la població jove d’entre 18 
i 35 anys. Aquests joves viuen cons-
tantment amb la sensació que no 
se’ls té en consideració quan s’han 
de prendre decisions en temes que 
afecten tota la població. Això és evi-
dent molt particularment pel que fa 
a l’accés a l’habitatge, les facilitats a 
l’hora de trobar feina, l’oferta d’un 
oci nocturn adequada o bé les faci-
litats pel que fa a l’emprenedoria. 
Per tant celebrem que l’equip de go-
vern hagi recuperat aquest espai i 
que, d’entre d’altres aposti més per 
potenciar l’autogestió juvenil,però 
no podem oblidar malgrat tot la 
metodologia clientelar i partidista 
que creuem que motiva el rol que 
fins ara se li dona el jove: surten a 
la foto per crear la il·lusió que se’ls 
té en compte, però no s’aposta en-
cara prou per dotar-los de meca-
nismes que els permeti auto-orga-
nitzar-se. No fos cas que els fessin 
servir per manifestar-se en contra 
de qualsevol mesura de l’equip de 
govern. Des del PDeCAT segui-
rem treballant amb la mentali-
tat constructiva que ens ha por-
tar a aprovar junt amb l’equip de 
govern aquest pla, però ho farem 
sense baixar la guàrdia.

relació amb l’exposició de motius, i  
per això diem que ha estat una moció 
trampa, perquè al aprovar els acords, 
s’aprova implícitament l’exposició de 
motius i, en conseqüència implica estar 
d’acord amb la Llei del Congreso de los 
Diputados  de desallotjament exprés, 
que Decidim reprova.
Decidim va votar en contra d’aquesta 
moció perquè amb aquesta modifica-
ció, el termini per aconseguir el desa-
llotjament d’un habitatge ocupat  serà 
de 2 mesos, és a dir executar per la via 
d’urgència els desallotjament i escur-
çar els tràmits, entenem que també els 
drets de les famílies o persones més 
vulnerables que no disposen d’un ha-
bitatge digne.
L’exposició de motius d’aquesta moció 
ens explica la bondat d’aquesta llei del 
Congreso de los Diputados, que supo-
sadament està destinada a evitar que 
operin les màfies en les ocupacions i 
que aquesta modificació no suposarà 
un augment dels desallotjaments de 
persones vulnerables.
Però, l’esperit d’aquesta llei, no ens en-
ganyem, no garanteix l’accés a un habi-
tatge digne.El que fa és que pretenent 
protegir al propietari desprotegeix a 
les famílies vulnerables, ja que en dos 
mesos es trobaran al carrer sense la 
possibilitat de que en el termini de 7 
dies l’Administració tingui disponible 
un altre habitatge, o es pugui negoci-
ar un lloguer social.Tampoc entenem 
que el desallotjament exprés combati 
les màfies desocupant a les persones 

continua a la pàgina 11

Ens podem trobar sovint amb per-
sones desconegudes que passen a la 
vora nostra i que ens pot ser còmode 
saludar-los si els veiem un tant acces-
sibles i més o menys predisposats.
Què guanyarem amb aquest acte? 
Penso que estem iniciant una nova 
relació que pot acabar tard o d’hora 
en amistat. Sobretot si el que inicia 
la salutació és una persona gran gau-
dirà possiblement de noves amistats 
perquè ja se l’hi en van d’aquest món 
diversos familiars i amics per llei na-
tural de vida. Procurem que no dismi-
nueixin els nostres amics i amigues.

Convé saludar 
desconeguts?

 Antoni Comas
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opinió

l Catàleg de Patrimoni 
de Castellar del Vallès 
explica: el senyor Bru-
guera, el ‘Toner’, vivia 
en una casa tocant al 

Palau Tolrà i, en els baixos, tenia instal-
lada una petita indústria de construc-
ció de botes. 
Segurament la seva feina deuria co-
mençar molt d’hora al matí i el xivar-
ri deuria molestar a la senyora Emí-
lia Carles Tolrà (Cabrils, Maresme, 28 
d’octubre de 1848 - 24 de febrer de 1915) 
raó per la qual la marquesa de San Es-
teban de Castellar, li va cedir el terreny 
situat entre la carretera de Sentmenat, 
el carrer de Colom i de Torras, fins a 
l’alçada d’ El Coral, per tal que hi anés 
a viure i hi traslladés el taller.
Deixeu-me fer una hipòtesis agosara-
da; de fet quin millor lloc a Castellar 
del Vallès, per fer ‘volar coloms’, oi? Us 
sembla forassenyat que li cedís també 
els plànols dels edificis signats pel seu 
arquitecte de capçalera, l’ Emili Sala i 
Cortés (Barcelona 22 de febrer de 1841 
- la Garriga 7 de juny de 1920)?. 
La casa, d’estil modernista, fou constru-
ïda als voltants de 1914 i el cos principal 
correspondria al número 6 del carrer 
de Torras mentre que el taller corres-
pondria a les cases del carrer de Tor-
ras números 6 i 8; la resta de l’espai cor-
respondria a l’hort, el pou... Sembla que 

  Boters. || joaN muNdeT

Sabíeu la història  
Cal Boter?

E plAÇA mAJOr

AntOni mOrA
coneixercatalunya.blogs-

pot.com

 rafa homet*

a fira d’activitats extra-
escolars celebrada a 
Castellar va ser un èxit, 
tant per les entitats i 
empreses participants 

com per les ganes amb que l’Ajunta-
ment la va organitzar. Ens n’alegrem 
doblement, i agraïm la feina, perquè 
aquesta proposta d’ERC ha posat de 
manifest la necessitat i la voluntat 
compartida de donar més i millors 
oportunitats educatives.
L’èxit educatiu -una educació de quali-
tat- cada cop ve més determinada per 
aquelles activitats educatives que es 
fan fora de l’escola. O, dit d’una altra 

L
Educació més enllà 
de l’escola

manera, allò que es fa fora de l’escola 
és clau per a augmentar o disminuir 
les oportunitats educatives entre els 
fills i filles de les famílies amb més o 
menys recursos econòmics. No és el 
mateix passar-se la tarda i el cap de 
setmana mirant la TV que anar a at-
letisme amb el Club Atlètic, cantar a 
la coral i fer colònies d’anglès a l’es-
tiu. L’educació és un bé comú, això 
vol dir que a tothom li interessa que 
la gent del seu voltant tingui quanta 
més educació de qualitat millor, per-
què ens beneficia a tots plegats.
És en aquest sentit que l’ajuntament 
en ple va decidir, a proposta del PSC, 
adherir-se a educació360.cat, una ini-
ciativa impulsada per la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica, 
la Fundació Bofill ila Diputació de Bar-
celona (on soc el diputat d’educació i, 
per tant, impulsor i responsable polí-
tic del programa). Aquesta aliança ha 
de fer possible la vinculació dels pro-
jectes educatius de cada escola amb 
el projecte educatiu de ciutat, de tal 
manera que cada persona pugui tenir 
un itinerari educatiu propi, persona-
litzat, que vagi més enllà de l’horari 
estrictament escolar.
I això què vol dir? Doncs, per exem-
ple, que hi hagi una oferta educati-
va equilibrada a les tardes i els caps 
de setmana, amb una política de be-
ques o de preus que faciliti que cap 
nen o nena es quedi sense poder fer 
una activitat. Que es pensin les acti-
vitats d’estiu, reconèixer la feina dels 
esplais o de les entitats esportives o 
culturals com a educació de primera 
qualitat. Que els menjadors escolars 

ve de la pàgina 10

excepte les primeres dècades després 
de la seva construcció la casa sempre 
havia estat de lloguer i els seus propi-
etaris l’arrendaven.
Posteriorment en aquesta casa hi van 
viure el doctor Carretero i Coll i, més 
tard, el doctor Puigdueta. Estanislau 
Carretero i Coll es va establir a Sant 
Esteve de Castellar l’any 1918 per su-
plir al doctor Josep Portabella, titular 
d’una de les dues places de metge. El 
doctor Carretero i Coll es va establir a 
la carretera de Sentmenat número 89 
i visitava al número 91 de dues a tres 
de la tarda. El doctor Carretero i Coll 
va ser inspector municipal de Sanitat 
i es va casar dues vegades amb dues 
castellarenques: Oliva Quer i Joaqui-

ma Umbert. Sembla que al final de la 
seva carrera es va traslladar a la casa 
del carrer de Torras.
El doctor Antoni Puigdueta i Angli es 
va establir a Castellar del Vallès i va co-
mençar a exercir l’1 de juliol de 1939, any 
en què es va llicenciar en medicina per 
la Universitat de Barcelona. 
El metge es va establir a la casa nú-
mero 10 del carrer de Torras on en-
cara vivia la vídua del doctor Carrete-
ro i Coll; la família del nou metge tenia 
pocs recursos econòmics i passà con-

sulta al lloc on ho feia l’anterior metge, 
tot i que també li corresponia la plaça 
de metge de Caldes de Montbui, poble 
on havia nascut. Fou metge d’assistèn-
cia pública domiciliària. 
Com a curiositat val a dir que posseïa 
una document en el qual s’esmentava 
que “fue depurado sin sanción en rela-
ción con el Glorioso Movimiento Naci-
onal el 29 d’agost de 1940”.
Durant els anys en què el doctor 
Puigdueta va viure en aquesta casa 
es va obrir la finestra, que corres-

pon al menjador, que dona al car-
rer de Colom i trenca el conjunt 
que forma l’arcada; antigament la 
llum en aquest espai entrava pel 
pati però quan es va allargar la 
casa cap el pati l’estança va quedar 
més fosca raó per la qual se supo-
sa que es va demanar permís per 
obrir la finestra.
En la seva part interior en aquesta 
paret hi havia un moble encastat, 
també d’estil modernista, que fou mo-
dificat eliminant-se la part central.

en el termini de 2 mesos, precisament 
les màfies no són les que resideixen en 
els habitatges buits, cobren i marxen 
ràpidament, «toquen el 2».Si Decidim 
Castellar votava a favor de la moció im-
plicava un reconeixement de l’esmen-
tada Llei del Congreso de los Diputados 
de desallotjament exprés, i per això va 
votar en contra malgrat signifiqués la 
no aprovació d’uns acords que d’altra 
banda, poc comprometen i obliguen 
al nostre Ajuntament.
Tot plegat un despropòsit de moció.

s’integrin dins el projecte de l’escola. 
hi ha un munt de reptes a treballar!
Estem convençuts que el proper man-
dat ha de començar amb un pacte 
local per a l’educació, un acord que 
ens marqui les relacions horitzontals 
de la rica xarxa educativa que tenim a 
Castellar, que reconegui l’interès pú-
blic que té l’aula d’estudi de l’Assem-
blea Llibertària o els cursos d’anglès 
de les acadèmies, per exemple. O la 
formació de les persones adultes, 
l’aula d’extensió universitària o les 
classes d’àrab. Que posi l’alumne al 
centre i que pensi com ens hem d’or-
ganitzar i relacionar per a que, a Cas-
tellar, tothom tingui excel·lents opor-
tunitats educatives.
És un repte que hem d’afrontar col-
lectivament i amb responsabilitats 
compartides. Per la nostra banda, 
agraïments i mà estesa.

*portaveu d’ErC

 maria Antònia puig* - Angela 

pappalardo**

educació és un as-
pecte clau en el pro-
cés d’humanitza-
ció de la societat, i 
en ocasions aques-

ta educació la limitem a l’escola, 
L’
Educació a temps 
complert

oblidant que les oportunitats edu-
catives van més enllà del temps lec-
tiu i aquestes altres oportunitats, 
són també decisives en la formació 
i l’itinerari vital i professional  de 
les persones. 
L’educació, els aprenentatges, la 
formació com persones, l’anem 
adquirint dia rere dia, però sabem 
que no és només l’àmbit escolar i el 
familiar els que fan aquesta tasca. 
La família i l’escola són pilars essen-
cials, per aquest desenvolupament 
personal, però també hi ha altres 
integrants que ajuden i potencien 
aquesta formació, alhora que poden 
oferir millors oportunitats educa-
tives per tothom.
Al ple del dia 29 maig vàrem apro-
var tots els grups municipals l’ad-
hesió del nostre municipi a l’Ali-
ança Educació 360, Educació a 
temps complert. 
Un programa impulsat  des de la 
Diputació de Barcelona, la Fede-
ració de Moviments de Renovació 
pedagògica de Catalunya i la Fun-
dació Jaume Bofill. 
L’Aliança es planteja el repte de que 
tothom pugui gaudir més i millors 
oportunitats educatives en tots els 
temps i espais de la seva vida i pro-
posa connectar el temps lectiu i el no 
lectiu, relacionat i establint xarxes, 
entre els diversos àmbits educatius.
És un projecte comunitari,  que pre-
tén que els aspectes formatius, no 
només quedin relegats a l’aula i a 
les famílies, sinó que també siguin 
reconeguts tots els estímuls d’apre-
nentatge en l’entorn més proper.

Proposa connectar els aprenen-
tatges, dins i fora dels centres i 
a tot temps, ajudant a trobar les 
oportunitats educatives de mane-
ra personalitzada en funció dels 
interessos i les capacitats de ca-
dascuna de les persones. 
Aposta per garantir l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats en els es-
pais i l’educació no formal. 
S’entén com una visió que propor-
ciona noves oportunitats perquè 
escoles i entorn s’organitzin per 
situar la persona com a protago-
nista de l’acció educativa conver-
tint l’espai local en un ecosiste-
ma educatiu.
El fet d’ adherir-nos a l’Aliança, 
ens aporta una mirada global i 
inclusiva que demana la compli-
citat de tot el municipi i cada una 
de les persones que vivim aquí  i 
evidentment de tots els actors de 
la comunitat educativa. 
Com ciutat educadora hem de pro-
moure el dret de gaudir i viure les 
mateixes oportunitats de forma-
ció i desenvolupament personal, 
on tothom pugui permetre’s una 
educació no condicionada als seus 
recursos econòmics, ni a la seva 
diversitat funcional.
I  amb aquesta adhesió volem 
sumar esforços, volem continu-
ar construint i ampliant la xarxa 
educativa de la nostra vila, ja que 
entenem que l’educació és cosa 
de tothom.

*regidora d’Educació - **regidora 

d’infància i Adolescència
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esports

Calm, campió de Catalunya 
amb la uE Cornellà

Tot i no haver pogut passar la pri-
mera eliminatòria de l’ascens a 2a 
divisió enfront l’sporting de Gijón 
b, el castellarenc Xavi calm, segon 

entrenador de la ue cornellà, va 
aconseguir sumar el primer cam-
pionat de catalunya al seu palma-
rès, després que el seu equip su-
perés a la final a la ua Horta per 2 
a 3, en el camp municipal de la bò-
bila de Gavà.

l’aleví B de toni herrera i 
Adrià ramos, campió de lliga

l’equip aleví b de la ue castellar va 
aconseguir el títol de lliga, després 
de tancar la temporada sense per-
dre cap dels 29 partits disputats 

fins ara. a falta d’una jornada per 
acabar, els nois de Toni Herrera i 
adrià ramos, porten un balanç de 
295 gols a favor i només 35 en con-
tra, sumant 28 victòries i un empat, 
sumat enfront del cercle sabade-
llès, segon classificat.

Segurament tenen part de culpa del 
descens del FS Castellar a Divisió 
d’Honor, ja que el Josep M. Martí-
nez, el Roger Carrera i l’Aleix Na-
varro, eren la columna vertebral 
d’aquella ‘Taronja Mecànica’ que 
ens va meravellar a tothom les dues 
últimes temporades. Però segura-
ment, si hi ha un culpable, aquest és 
el Borja Burgos, tècnic d’aquell con-
junt que va fer història arribant a la 
fase final de la Copa Catalunya, en-
frontant-se al FC Barcelona.

Després de fitxar pel Futsal Pia 
de Sabadell, Burgos -millor tècnic 
regional de la temporada 2015/16- 
va confiar en una bona part dels ju-
gadors amb els quals va assolir l’èxit 
amb el FS Castellar, amb el que va 
ascendir a Tercera Divisió nacional, 
després de classificar-se per a la re-
cordada final a quatre de Manresa.

fent història

Ara, després d’una primera tem-
porada d’exportació de talent a Sa-
badell, els quatre extaronges han 
tornat a fer història de nou, acon-
seguint tornar a jugar una fase final 
de la Copa Catalunya, una fita que el 
Futsal Pia no havia aconseguit mai.

Burgos, que porta quatre 
temporades d’ascens imparable 
a la banqueta, sap que tot èxit té 
un final, però segueix lluitant per 
sumar objectius.

“A la lliga se’ns va quedar un 
regust amarg, ja que depeníem 
de nosaltres per quedar tercers 

i classificar-nos per a la Copa del 
Rei, però tot i aquest error, hem 
d’estar contents” explica el tèc-
nic, que va tenir un començament 
de lliga difícil.

exportant talent taronja a Sabadell
quatre ex FS castellar repeteixen l’èxit a la copa catalunya  com a membres del Futsal pia de Sabadell

no ha acabat de tenir continuïtat, 
tot i que seguim tenint la matei-
xa confiança en ell” va repassar el 
tècnic, que en només quatre anys ha 
passat d’entrenar un juvenil a fer-
ho en Divisió d’Honor, Tercera na-
cional i Segona B.

Burgos segueix sent un malalt 
de la seva feina, amb un toc metò-
dic, treballador i persistent i con-
fessa que la pròxima temporada en-
trenarà al juvenil del FS Castellar 
per què “ho puc compatibilitzar 
amb la Pia”.

“El Castellar és el meu club, 
mai m’amagaré. La Pia és més com 
una feina i al final aniré on cregui 
que la meva carrera pot avançar. 
Aquesta és la meva casa, seguei-
xo passant i sentint l’estima que 
ens vam guanyar durant els úl-
tims anys” confessa.

records

Burgos recorda les nits de glòria al 
Blume amb les eliminatòries de la 
Copa: “va ser una comunió espe-
cial entre club, afició i poble. Mi-
llor que el partit del Barça va ser 
el de La Unión. Va ser únic i ir-
repetible aconseguir-ho amb un 
equip humil amb gent de la casa 
i això no es paga amb diners. Va 
ser inimaginable i molt especial”.

Però ara és més ambiciós i per 
aquesta segona vegada a la Copa Ca-
talunya ja no vol un rival concret per 
passar-ho bé. Vol guanyar. Amb la 
Pia ho veu possible i vol aconseguir 
arribar a la final, tot i que reconeix 
que “és un regal” et toqui qui et 
toqui a la fase final. 

“El Josep M. Martínez s’ha 
fet amb la titularitat i s’ha con-
vertit en un dels cinc millors por-
ters de la categoria, podent anar 
a més encara. El rol del Roger és 

diferent del que tenia al Castellar, 
no tan protagonista, però molt re-
gular i rendint a un nivell molt alt. 
L’única pena ha estat l’Aleix, que 
ha recaigut de la lesió de genoll i 

D’esquerra a dreta, Aleix navarro, Borja Burgos, roger Carrera i Josep m. martínez. || cedida

  Albert San Andrés
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l’equip premini groc del CB Castellar va aconseguir la segona posició. || cedida

Els lluitadors participants al campionat del Club taekwondo World . || cedida

Per quart any consecutiu la Festa del Mini-Bàsquet organitzada pel CB 
Castellar va omplir les vuit pistes habilitades a l’Espai Tolrà de Caste-
llar, on nens i nenes de 8 a 12 anys van gaudir de l’esport en les dues cate-
gories (dos premini i dos mini), on van participar un total de 29 equips, 
pertanyents a 18 clubs d’arreu de Catalunya. Aquesta temporada també 
es va incorporar un concurs de triples.  || redacció

La taekwondista Judith Rodríguez, del Club Taekwondo World, va aconseguir 
la medalla de bronze al campionat de Catalunya de taekwondo, disputat al 
pavelló de la Mar Bella de Barcelona, tot i només ser cinturó groc, superant a 
contrincants de superior categoria. Michelle  Jiménez, Oriol Lloveras, Miguel 
Ángel López i Raúl Rama van ser els participants del gimnàs.  || redacció

BàSquEt | FeStA DeL minibàSquet

ArtS mArCiAlS | tAekwonDo

L’Espai Tolrà s’omple de Mini-Bàsquet 

Judith Rodríguez, bronze al Català

Cartagena va acollir la tercera 
prova de la Copa d’Espanya de 
bike trial, on els germans Rovira 
van participar amb notables èxits 
pels seus interessos. 

L’Alan aconseguia la segona 
posició en categoria cadet, després 
d’empatar a cinc peus amb el gua-
nyador de la prova, Toni Guillén. La 
diferència de zeros va penalitzar 
al castellarenc, que queda a onze 
punts del líder del campionat, quan 

Segona posició per l’Alan 
rovira a la copa d’espanya

el pilot empata a 
cinc punts amb 
el guanyador, a 
la tercera prova

només resta una prova per acabar, 
a Irun el 14 de juliol.

Però la sorpresa arribava de 
la mà de la Naia (19 peus), que acon-
seguia la tercera posició en catego-
ria promesa, pel darrere de Max 
Solé i a només dos peus del tercer,  
Luis Manuel Martínez. Amb 40 
punts és líder de la general, em-
patada amb Max Solé i liderant 
la categoria femenina en solitari.

D’altra banda, Sabadell va 
ser la seu de l’Open de biketrial, 
prova on tres pilots de l’Escola de 
Trial ELBIXU van participar en 
les cinc zones. Unai Téllez s’empor-
tava l’open negre amb només un 
punt de penalització, mentre que 
Erik Perona ho feia amb el blanc, 
empatat a punts amb el seu com-
pany Izan Téllez.   || a. saN aNdrés

BàSquEt | 1A cAtALAnA

Alan i naia rovira a Cartagena. || cedida

Èxit del Vila de Castellar
Per tercera temporada consecutiva el torneig Vila de Castellar - Stick 
d’Estiu 2018 va ser tot un èxit al pavelló Dani Pedrosa, amb l’assis-
tència de  clubs com Sant Celoni, Figueres, Piera, Mataró, Barberà, 
Claret o Barcino, entre d’altres.

El pavelló castellarenc va ser la seu del torneig per on van pas-
sar les categories d’escola, iniciació, prebenjamí, benjamí, aleví o in-
fantil per disputat els partits de 12 minuts de durada per cada part, 
a temps corregut.

Novament, els conjunts de base de l’equip local van ser prota-
gonistes sobre el terratzo, en una edició on els veterans del club van 
tancar  el cap de setmana.  || redacció

hOquEi | torneig

imatge del torneig al pavelló Dani pedrosa. || cedida
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Jordi torrents durant el campionat de Catalunya al Serrahima. || Teo ToVar

AtlEtiSmE | c. cAtALunyA

Jordi Torrents 
retorna amb 
victòria
Després de perdre’s la temporada 
hivernal de pista coberta per lesió, 
Jordi Torrents va tornar amb èxit a la 
competició sumant una victòria ab-
soluta als 5000 m sub23 i una terce-
ra posició als 1500 m, als campionats 
de Catalunya disputats aquest cap de 
setmana a l’estadi Joan Serrahima 

de Barcelona. La gran esperança de 
l’atletisme castellarenc, que el pas-
sat abril va canviar el color blaugra-
na pel verd del Club Atletisme Playas 
de Castellón, retorna a la competició, 
totalment recuperat de la lesió al cal-
cani del peu esquerre que l’ha man-
tingut gairebé sis mesos allunyat de 
les pistes. Aquest campionat dona 
el tret de sortida de la temporada 
de Torrents, que arrenca amb força 
després dels dos podis.

Per part del Club Atlètic Cas-
tellar, Laura Hernández era cinque-
na en salt de llargada sub20, aconse-
guint una marca de 5,32 m, igualant 
el millor registre històric castella-
renc, també marcat per ella.

Roger Torras aconseguia 4,15 
m en salt de perxa, sumant la sise-
na plaça sub20, mentre que Lluís To-
ledo marcava 1,75 m en alçada de la 
categoria juvenil.

D’altra banda, els fondistes del 
CAC, Chema Cañadas i Xavi Planas 
segueixen omplint d’èxits les seves 
vitrines, amb resultats destacables.

Chema Cañadas (34:25) acon-
seguia la victòria als 10 km de Santa 
Perpètua, davant de més de 500 par-
ticipants, amb un avantatge de més 
d’un minut enfront del segon classi-
ficat. Planas aconseguia la tercera 
posició absoluta, superat pels olím-
pics Àngel Mullera i Elmedhi Abou-
janah.  ||  a. saN aNdrés

Dani pedrosa deixarà 
honda a finals d’any

Després de 18 
temporades de 
relació amb la marca 
de l’ala daurada, el 
pilot canviarà d’aires

mOtOr | motogp

Tot i ser el pilot que més victòries ha 
aconseguit per Honda, Dani Pedrosa i 
HRC van anunciar dimarts, el fi d’una 
relació que ha durat 18 anys i on el cas-
tellarenc ha aconseguit tres títols mun-
dials i un total de 54 victòries.

L’arribada d’Alberto Puig com a 
team-manager de l’equip Repsol-Hon-
da i la manca de resultats del pilot a les 
últimes temporades han precipitat la 
sortida de Dani Pedrosa de l’equip de 
l’ala daurada, després de 18 temporades 
sent fidel a la marca. La relació es do-
nava per finalitzada amb la frase “des-
prés de 18 anys junts a tres categori-
es del campionat del món de MotoGP, 

  Albert San Andrés

HRC i Dani Pedrosa anuncien que la 
seva associació de tants anys arriba-
rà al seu final en acabar la tempora-
da 2018, d’acord mutu”.

Un acord que sembla motivat pels 
12 anys sense aconseguir el campionat 
del món de MotoGP i que els resultats 
d’aquesta temporada han precipitat, ja 
que ocupa la dotzena posició del mundi-
al després de caure a la corba dos de Mu-
gello en l’últim Gran Premi d’Itàlia, cita 
després de la qual va rebre la notícia.

El cap de files de l’equip japonès 
però, ja ho tenia clar des de feia temps, 
havent sondejat a pilots com Johann 
Zarco o Jack Miller per ocupar el lloc 
del castellarenc, ja que no és cap se-
cret que la seva relació d’ençà que van 
trencar el 2013 no era la millor del món.

Del costat del team-manager de 
l’equip està la caiguda de resultats des 
del trencament, on Pedrosa ha marcat 
tres quarts llocs i un sisè, mentre que 
amb ell va aconseguir tres subcampi-
onats i tres tercers, a banda dels dos 
mundials de 250 cc i el de 125 cc. Puig 
vol dos pilots guanyadors a l’estructu-
ra i potser la relació Honda-Pedrosa Dani pedrosa celebrant la victòria al Circuit de Catalunya al 2003. || repsol-media

necessitava un gir, jugant la carta de 
Jorge Lorenzo, que acompanyarà a 
Marc Márquez a l’equip.

Sigui o no un trencament pac-
tat, Pedrosa ja es va deixar estimar per 
Suzuki, tot i que sembla que l’opció més 
real de la marca de Hamamatsu seran el 
renovat Àlex Rins i la més que possible 
arribada de Joan Mir. A la resta d’equips 
de fàbrica sembla també difícil, ja que 
Aprilia, amb l’Aleix Espargaró reno-
vat, l’italià Andrea Iannone sona amb 
molta força, mentre que Ducati presen-
tarà a Danilo Petrucci com a substitut 
de Jorge Lorenzo, que ocuparà el lloc 
de Pedrosa a HRC. KTM va fitxar Jo-
hann Zarco i va renovar Pol Esparga-
ró, pel que les opcions del Dani passen 
per un equip satèl·lit de Yamaha o Du-
cati o, fins i tot, la retirada en no obte-
nir una muntura competitiva.

De moment tot són especulaci-
ons, ja que el pilot va emetre un comu-
nicat explicant que “després d’haver 
anunciat el fi de la relació amb HRC, 
m’agradaria comunicar que amb 
motiu del GP de Montmeló donaré 
informació sobre el meu futur”.  
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taller de música, llibres i 
contes en família de l’Emma 
plana Alió

la biblioteca municipal antoni Tort 
acull, aquest dissabte a les 11.30 
hores, un taller de música, llibres i 

contes en família a càrrec de la si-
còloga, professora de música, di-
plomada en pedagogia d’educació 
musical e. Willems, llicenciada en 
ensenyament de rítmica jaques-
dalcroze i autora de llibres peda-
gògics emma alió. 

Falsa pizza de fruites, una 
temptació molt dolça que 
no necessita ni forn!

aquesta setmana les noies fogone-
res comparteixen una recepta per 
als àpats d’estiu. una enganyifa que 

recorda a una pizza però en versió 
dolça i fresqueta . és una recepta tan 
fàcil que fins i tot els més menuts hi po-
dran participar, ja que no cal utilitzar el 
forn. podeu veure’n el vídeo a lacTu-
al.cat. al canal de Youtube de l’ac-
tual i al Facebook de quins Fogons.

paula valls actuarà divendres 13 de juliol als Jardins del palau tolrà en el marc de les nits d’Estiu. || cedida

prop de 100 actes a les nits d’estiu

Les Nits d’Estiu 2018 a Castellar s’han 
presentat amb una programació que 
inclou prop de 100 activitats. Algunes 
de les novetats destacades seran el 
Tast d’Estiu a la plaça de Catalunya, 
el concert de Paula Valls, la recupera-
ció dels jardins del Palau Tolrà com a 
escenari de concerts, l’avançament 
de la Festa Major de Sant Feliu al mes 
de juliol i l’homenatge a les músiques 
de Festa Major amb la Cobla Lluïsos 
i la companyia Loropardos. 

La Regidoria de Cultura pro-
mou les activitats, amb diverses en-
titats del municipi, la Regidoria de 
Joventut i les associacions veïnals.
El tast gastronòmic de la plaça Ca-
talunya “fusionarà la gastronomia 
amb la música, el lleure i els jocs 
d’aigua”, apunta el regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament, Aleix Canalís.

Aquesta iniciativa tindrà lloc 
els dies 29 i 30 de juny i concentra-
rà 10 estands de degustació, oberts 
el divendres, de 20 a 00 h, i dissabte 
30, de 12 a 15 h i de 20 a 00 h. 

Al Tast d’Estiu hi haurà con-
certs de La Zampone Brass Band 
i Emma Sottadi & John Dubuclet 
Quintet (divendres 29), de Davis (dis-
sabte 30), i de la Castellar Swing 
Band i el cor de gospel Di-versions 
(dissabte 30). El programa, en aquest 
espai, també inclou un concurs de 
tapes joves organitzat per Castellar 
Jove (dissabte 30, un curs de salsa i 
roda cubana, amb la col·laboració de 
Mi Tumbao Sabadell i la Nit Embrui-
xada de Comerç Castellar. 

  marina Antúnez / redacció

els plats forts d’enguany són el tast d’estiu de la plaça catalunya, el concert de paula valls i un homenatge musical

Els concerts a l’aire lliure són, 
un cop més, els grans atractius també 
de les Nits d’Estiu. Enguany, arriben 
les següents propostes. Dissabte 16 
de juny, a les 22 h, es farà la projecció 
en alta definició a través de la panta-
lla gegant de l’òpera Manon Lescaut, 
de Giacomo Puccini. Aquesta pro-
posta s’emmarca a la iniciativa Liceu 
a la fresca que impulsa el Gran Te-
atre del Liceu a diverses ciutats de 
Catalunya.

El dia 6 de juliol hi haurà un 
doble concert; el primer, a la plaça 
d’El Mirador, amb una dansa honga-
resa de Kéve de Ráckeve, organitza-
da per l’Ajuntament i el Ball de Gita-
nes; i de l’altra, als Jardins del Palau 
Tolrà, on hi actuarà Ayrshire Fiddle 
Orchestra d’Escòcia, amb la partici-
pació de la Jove Orquestra de Cas-
tellar del Vallès (JOCVA) i de l’Or-
questra del Conservatori Victòria 
dels Àngels de Sant Cugat del Vallès. 

paula valls 
Divendres 13 de juliol arriba un dels 
concerts principals de Nits d’Estiu, 
el concert de la manlleuenca Paula 
Valls, una de les cantants revelació 
del panorama musical català. Pre-
sentarà el seu primer disc titulat I 
am, un treball de 6 cançons.

Les Nits d’Estiu inclouen, cada 
dimarts, un curs gratuït de bachata i 
roda cubana de Mi Tumbao Sabadell. 
Les sardanes que organitza l’Agru-
pació Sardanista Amics de Castellar 
s’han programat per cada dijous. Al 
juliol, també hi haurà activitat oberta 
i gratuïta organitzada des de la Regi-
doria de Joventut, del 4 al 27 de juliol, 
distribuïda en blocs temàtics. Els di-

Vilabarrakes ja té cartell i imatge 
per a la Festa Major de Castellar. 
El concurs per trobar la imatge 
guanyadora es va posar en marxa 
a l’abril i l’entitat ja ha escollit el 
disseny que es podrà veure al car-
tell, al got i també al pedaç de roba.
El guanyador d’enguany ha estat 

cartell de vilabarrakes 2018
marc martín és el guanyador de la imatge de l’entitat per Festa major

Marc Martín, que va decidir pre-
sentar-se aquest cop “perquè la 
proposta es va plantejar més 
com a format concurs, no tant 
amb “like” al facebook com al-
tres anys”.

De fet, per casualitat va ser 
present al lloc i dia en què el jurat 
estava valorant els cartells. “Jo ja 
el tenia acabat, però no hi havia 
posat el color, i ells es van comu-

vilABArrAkES | FeStA mAjor

nicar amb mi perquè el concep-
te els va agradar molt, i em van 
demanar si el podria acabar”.

El creador explica que, a l’ho-
ra de dissenyar el cartell va pen-
sar més en com quedaria en el 
disseny dels gots que en el propi 
cartell, “perquè és el que més es 
veurà i el que, al final, quedarà 
per la posteritat”, perquè molta 
gent el col·lecciona.

  m. A. 

Cartell guanyador de vilabarrakes. 

La idea del disseny la va aga-
far de diferents conceptes, afegint 
figures i llocs de Castellar que, “al 
cartell, cobren vida i s’apunten 
a la festa”. La imatge s’inspira en 
els pantocràtors, “que trobo que 
tenen una jerarquia estructu-
ral forta i que tenen molta de-
coració”, afegeix Martín. D’al-
guna manera, amb la imatge del 
cartell “volia santificar el Bar-
tomeu, el personatge que obre i 
tanca la festa de Vilabarrakes  i 
que fa temps que és vigent”, afe-
geix Martín. 

Enguany la Festa Major de 
Castellar del Vallès tindrà lloc entre 
els dies 7 i 12 de setembre. 

Omplen el juliol 
de música, 

dansa i festes a 
la nostra vila

prOpOStES

100
mecres seran “Dimecres de cine”, amb 
diverses pel·lícules previstes. I els dies 5, 
12, 19 i 26 de juliol, el Juliol Jove també té 
previst tallers de cuina gratuïts als safa-
reig de la Baixada de Palau. Les inscrip-
cions es poden fer a castellarjove@cas-
tellarvalles.cat.  Els divendres de juliol 
també seran gastronòmics amb “Les nits 
dels maridatges”, una oferta per a joves 
de 18 a 29 anys programada a la Terras-
sa d’El Mirador.

festa major de sant feliu

Les associacions de Sant Feliu del Racó i 
El Racó han avançat la seva Festa Major 
als dies 5, 6, 7 i 8 de juliol. L’Associació de 
Veïns de Can Font - Ca n’Avellaneda  cele-

bra la Festa Major del  13 al 15 de juliol.

festes i revetlles

L’Associació de Veïns de Can Car-
ner organitza, del 22 al 24 de juny, 
la Festa Major de Sant Joan. 
Dissabte 23, la CAL, l’Assemblea.
cat, el Ball de Gitanes, els Caste-
llers de Castellar, el CAC, el CEC i 
els gegants de l’ETC participen a 
l’Arribada de la Flama del Canigó.
El mateix dia, Pas de Ball i Tot Ba-
llant han programat un ball de re-
vetlla a la Sala Blava  de l’Espai 
Tolrà. El dia 1 de juliol se celebra 
la Festa de Sant Cristòfol organit-
zada per l’Escuderia T3.  
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L’Arxiu Municipal celebra, diven-
dres i dissabte, el Dia Internacio-
nal dels Arxius. Per aquest motiu, 
s’ha previst una jornada de portes 
obertes, de 17 h a 20 h, tots dos dies. 
Durant la visita, es podrà gaudir de 
dues propostes. La primera, és una 
mostra de documents de l’Arxiu. 
“Per exemple, hi haurà un parell 
de padrons de diferents èpoques, 
que sempre fan molta gràcia a la 
ciutadania”, apunta Sílvia Sáiz, 
responsable de l’Arxiu Municipal.  
També es podrà veure una antiga 
llibreta de la Caixa d’Estalvis de 
Castellar, “una caixa que va exis-
tir davant del cinema Excèlsior”. 
D’altra banda, enguany s’ha pre-
parat una exposició sobre les esco-
les dels anys 1920 fins a 1940. “Hi 
haurà material d’alumnes, pe-
tits documents, estampes, llibres, 
que ens han cedit diferents ciuta-
dans”, afegeix Sáiz. Es podran con-
sultar documents de la Immacula-
da i de l’escola dels pares escolapis, 
“són unes llibretes enquaderna-
des dels deues dels alumnes dels 
anys 20, són curioses”. L’exposi-
ció també inclou alguna fotografia 
d’algunes alumnes amb les “Her-
manes”, dels anys 40.  || m. aNTúNez

Actes pel Dia 
Internacional 
dels Arxius

Arxiu muniCipAl 

Divendres i dissabte es va celebrar 
el Dia de l’Associacionisme Cultural 
a Castellar del Vallès amb diverses 
activitats. D’una banda, ales 19 hores, 
l’Ajuntament i el Club Cinema Cas-
tellar va organitzar una berenar a la 
Terrassa d’El Mirador, on hi van as-
sitir unes 75 perones. A les 20 hores, 
a l’Auditori Municipal, el CCCV va 
projectar la pel·lícula Kilian Jornet, 
Path To Everest, on s’hi van sumar 150 
persones. El film va tenir molt bona 
acollida i crítica. 

Dissabte, a les 18.30 hores, l’Au-
ditori Miquel Pont va acollir una de les 
altres activitats incloses al Dia de l’As-

sociacionsime Cultural d’enguany, el 
XXVI Musicoral.  Aquesta propos-
ta musical va omplir les tres-centes 
places de l’Auditori. L’espectacle va 
reunir el Cor Infantil de l’Orfeó Cata-
là, el Cor Sant Esteve, el Kor Ítsia, el 
Pax Cor de Cambra i l’entitat orga-
nitzadora, la Coral Xiribec. El con-
cert va estar compost per més d’una 
vintena de peces musicals de natu-
ralesa ben diversa i, per acabar, un 
cant comú. En total, va atraure més 
d’un centenar de cantaires.

Les entitats de cant convida-
des al Musicoral estan dirigides per 
Glòria Coma, Jaume Sala i Esteve 
Costa, tots tres antics directors de 
la Coral Xiribec, ara instruïda per 
Andreu Brunat. A dalt de l’escena-

un repertori variat i ple d’emocions

Jaume Sala dirigeix el Cor Sant Esteve al xxvi musicoral.  || G. plaNs

La coral xiribec va organitzar el musicoral en el marc del Dia de l’Associacionisme cultural

  g. p. / m. A. ri, el record d’aquest lligam va ser 
molt emotiu.
La riquesa d’estils que va oferir el 
repertori va despertar molts sen-
timents als espectadors, que van 
emprendre un trajecte d’emocions. 
La Coral Xiribec va arrencar amb 
cançons tradicionals: l’escandinava 
Sense vent; una Ave Maria ben ma-
llorquina, de Manel Oltra; la cançó 
irlandesa An Irirish Blessing; A l’hor-
ta del meu pare; i per acabar, El Hu-
mahuaqueño, una cançó de la provín-
cia argentina de Jujuy. Al final del 
concert, Brunat es mostrava molt 
satisfet amb el desenvolupament 
de l’espectacle. El director, a més, 
va admetre que, darrere l’actuació, 
hi havia molta feina de preparació.

AuDitOri muniCipAl | DASc

El Cor Infantil de l’Orfeó Cata-
là, sota la direcció de la castellaren-
ca Glòria Coma, va oferir Un concert 
desconcertant, d’Antoni Ros Marbà i 
amb text de Miquel Desclot; l’actua-
ció del solista Albert Guiñón; Happy, 
de Pharrell Williams, amb arranja-
ment de Deke Sharon; i Boig Per tu, 
de Sau, amb arranjament de Cris-
tina Colomer.

El Cor Sant Esteve i el Kor 
Ítsia van portar a l’escenari Chan-
ges d’Audrey Snyder, una peça enèr-
gica que reivindica el poder dels 
joves per canviar el món; Dorm, pe-
tita mar, una cançó bressol de Josu 
Elberdin; White winter Hymnal, de 
Robin Pecknold i Allan Billings-
ley; On suuri sun rantas, una cançó 
tradicional finesa de Matti Hyöo-
ki; Edelweiss, de Richard Rodgers 
i Linda Spevacek; i Go, tell it on the 
mountain, de Teresa Jennings. “La 
tria del repertori, per mi, és el mo-
ment més important de muntar 
un cor”, admetia el director Jaume 
Sala, que va apostar per buscar una 
tensió musicalment atractiva, amb 
cançons d’estils diferenciats. “La 
gent ha sortit molt contenta, i ha 
sigut un concert molt variat”, va 
valorar al final de l’actuació.

Abans de cloure el concert  
amb el cant comú, el Pax Cor de 
Cambra, sota direcció d’Esteve 
Costa Ventura, va començar l’ac-
tuació amb les tradicionals Una ma-
tinada fresca, Ja ve cento i Ton pare 
no té nas, i va acabar amb tres can-
çons d’Albert Guinovart: Requiem 
de Gaudí, el musical de Barcelona, 
Per què he plorat? i l’Himne dels pi-
rates, aquestes darreres amb text 
de Xavier Bru de Sala, de Mar i Cel. 
Per acabar, els cantaires es van re-
partir per la platea i, dempeus, van 
interpretar la cançó tradicional de 
Laponia, Leijoo, amb arranjament 
de Samma Salvane. 

pupitre i documents, a l’Arxiu. || m. a.

Diumenge es va celebrar una trobada excursionista a l’ermita de les Arenes. L’ac-
te va poder esquivar, per poc, la pluja que va caure un cop finalitzada la trobada. A 
les 7 h, uns quants excursionistes van sortir del local del Centre Excursionista de 
Castellar en direcció a l’ermita de les Arenes per afegir-se a la resta, sumant prop 
d’un centenar. Després d’esmorzar, a les 11 h, es va celebrar una missa en honor 
als difunts a càrrec del mossèn Ramon Villarino. “A l’altar, els excursionistes hi 
van dipositar material relacionat amb la muntanya”, diu Joan Castells, dels 
Amics de l’ermita de les Arenes. 
El mossèn “va fer una homilia que va agradar molt als assistents”, afegia Castells. 

A continuació, es va fer una ofrena floral als difunts i es va plantar una mag-
nòlia, una planta molt representativa per les Arenes. La Coral Xiribec va oferir 
un concert a l’exterior de l’ermita i, finalment, es va oferir un refrigeri per a tot-
hom.   || m. aNTúNez

trobada a Les Arenes
Diumenge passat es va fer una missa a l’ermita 
per homenatjar els traspassats

ErmitA DE lES ArEnES | trobADA

Concert de la Coral 

xiribec, a la part final 

de la trobada excursio-

nista. || j. casTells
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ESpAiArt | teAtre

Mostra de 
Teatre infantil i 
juvenil a l’ETC

Espaiart i l’Esbart Teatral han pro-
gramat, per aquest proper cap de set-
mana, la 6a Mostra de Teatre infan-
til i juvenil de Castellar. Ja fa 7 anys 
que ambdues entitats tiren enda-
vant aquest projecte, amb l’objectiu 
d’oferir un escenari als nens, nenes i 
joves que fan teatre a l’escola, a l’es-
plai, a un centre cívic o en una esco-

la d’arts escèniques. Aquest diven-
dres i els dies  9 i 10 de juny, hi haurà 
espectacles molt variats. 
Divendres 8, a les 20.30 h, s’ha pro-
gramat ‘Sweet Charity’, amb música 
de Broadway. Dissabte 9, els més pe-
tits representen ‘El bosc màgic’, a les 
17.30 h, i ‘Newsies’, de harvey Fiers-
tein amb música d’Alan Menken. Dis-
sabte, a les 20 h, es representa ‘Quin 
pal em fotrà hisenda!’. Diumenge 10, 
a les 11 h, puja a l’escenari ‘Química 
accidental’, d’Aïna Vidal. A les 12h, 
‘La draga draga’, de Pep Albanell. 
La mostra es tanca amb ‘Teatro cu-
bano’, a les 18 h. Totes les propostes 
tindran lloc a la Sala de Petit Format 
de l’Ateneu.   ||   m. a.moment del videoclip ‘marenostrum’ del grup macedònia. || cedida

mACEDòniA | grup

Nou videoclip de 
Macedònia: 
‘Marenostrum’
El grup Macedònia acaba de presen-
tar el vídeoclip de ‘Marenostrum’, 
una cançó dedicada al superordina-
dor MareNostrum de Barcelona, que 
científics i científiques de tot el món 
fan servir per fer descobriments. 

El grup juvenil anima a totes les 
noies a apassionar-se per tecnologi-
es com aquesta, que ajuden a fer un 
món millor.  ||   m. a.

música de Saurí per a la 
nit de ‘Faves tendres’

El grup Saurí actua aquest divendres al ‘Faves tendres’ de Cal gorina || cedida

Saurí és el quintet que Cal Gori-
na ha convidat aquest divendres a 
‘Faves tendres’, una proposta que 
s’iniciarà a les 22 hores.  “Venim a 
oferir una proposta musical atre-
vida”, diu Jordi Torrents, el per-
cussionista del grup, que es com-
pleta amb els músics Sergi Clofent 
(violí, arpa, acordió i veus), Pau 
Josa (baix, bombo i veus), Enric Ro-
vira (veu, guitarra acústica, ukelele 
i bouzouki) i Albert Medina (fagot, 
tarota, flauta i veus). 
“Toquem amb molts instru-
ments i això és un dels atractius 
de Saurí, hi ha molta varietat i 
textures”.  Tots ells són músics 
del Camp de Tarragona, “de Tar-
ragona ciutat, de Creixell i del Ven-
drell”, afegeix Torrents. 

La formació va néixer el 2014. 
Tenen publicat el disc Música Positi-
va (autoeditat), de 6 cançons, que va 
guanyar el Premi de votació popular 

cal gorina ha programat un concert amb el 
quintet tarragoní, avui, a partir de les 22 hores

  marina Antúnez del Concurs Sons 2016. Han realitzat 
concerts arreu del país. 

Saurí “barreja molts estils 
musicals, s’endinsa en les sonori-
tats ancestrals”, músiques del món, 
i després hi donen un toc més mo-
dern, “un toc pop, adaptant-les als 
gustos musicals occidentals”. En 
tot cas, la proposta de Saurí és fes-
tiva, ballable i alegre,  “amb molts 
sons, i molts ritmes, barregem mol-
tes coses i el so és molt únic”, afe-
geix Torrents. 

Les seves, són cançons de cre-
ació pròpia, inspirades en temes di-
versos. “Creiem que la música és 
una eina de transformació soci-
al”, una eina per enviar un potent 
missatge, l’art com una medicina 
per als temps actuals “perquè in-
tentem buscar una vessant posi-
tiva i constructiva”, diu Torrents, 
i afegeix que “hi ha molts discursos 
que veiem, tant a grups com als 
mitjans de comunicació, que són 
agressius i violents”. Els Saurí re-
butgen aquests missatges i intenten 

CAl gOrinA | concert AuDitOri | múSicA

crear “un canvi des del positivis-
me amb música alegre”. 

El nom de Saurí ve del nom 
d’un ofici, “és la persona a qui se 
li atribueixen poders per poder 
trobar substàncies en el subsòl, 
com l’aigua”. És una pràctica una 
mica mística que es feia fa uns anys, 
els saurís anaven pels camps bus-
cant aigua subterrània per poder 
construir pous i cases. “La pràcti-
ca d’algú que busca alguna cosa 
que no es veu però que s’intueix 
ens va agradar molt per definir el 
grup”, segons Torrents. Fan músi-
ca mediterrània.

El so de Saurí parteix de les 
composicions d’Enric Rovira (com-
positor-cantant del grup Baeturia,  
guanyadors del Concurs Sona9 2003 
en l’apartat folk i noves tendències) 
i del bagatge musical que aporten la 
resta de músics, que va des de la mú-
sica tradicional i clàssica a estils més 
actuals com el reggae, el rock i el folk.

El resultat és un viatge sonor 
que beu de la font de la tradició de 
molts pobles del món i que Saurí re-
interpreta amb un llenguatge mo-
dern, festiu i sincer tot abordant 
temes que ens commouen com a és-
sers humans. 

Concerts de fi de 
curs d’Artcàdia 

Aquest dissabte, l’escola Artcàdia 
presenta un parell de concerts que 
clouen el curs escolar 2017-2018. En 
total, més de 200 alumnes de totes 
les edats participaran en les pro-
postes que tenen lloc demà. 

A les 12 h, d’una banda, un cen-
tenar d’alumnes, d’entre 3 i 9 anys, 
pujaran a l’escenari per donar vida 
a La Cançó que més m’agrada. El fo-
llet Petríngli era un cagadubtes per-
què volia trobar la cançó que més li 
agradava i no s’acabava de decidir. 
Amb ell viurem la recerca d’aquesta 
cançó per diferents indrets. La in-
terpretació es basarà en melodies 
cantades i d’altres instrumentades 
amb violí, violoncel, piano, trompe-
ta, clarinet, flauta travessera, per-
cussió i guitarra.

A les 18.30 hores, la propos-
ta protagonista serà La música en 
forma, un recull de peces musicals 
amb les que es podrà reconèixer 
la forma i diversitat de la música. 
S’insterpretaran temes clàssics 
com Greensleves; Rondó d’Abdela-
zaire, de Purcel; Dansa russa; Vals 
de les flors, de Txaikovski, Simfo-
nia 40, de Mozart;  i de més moder-
nes com Kashmir, de Lez Zeppelin, 
Sentinel, de Mike Olfield; I feel good, 
entre d’altres.  ||   m. a.
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Dissabte passat, a les 18 hores, es va 
inaugurar la darrera exposició d’art 
infantil de l’estudi de dibuix i pintura 
Blanca Gibert. L’acte, de caire molt 
familiar, va tenir lloc a la Taverna del 
Gall, que al seu torn va oferir un be-
renar degustació per a tots els assis-
tents, que van sumar més d’una sei-
xantena de persones, entre els petits 
pintors i els seus familiars, els famili-
ars de la pintora - germà, nebots, fills i 
la mare, Pepa Beotas, també pintora. 
A l’acte inaugural també hi va assis-

Les argelagues són arbustos amb pun-
xes, que floreixen quan volen, que re-
sisteixen totes les inclemències del 
temps. Així són les dones que prota-
gonitzen la novel·la Argelagues de la 
periodista Gemma Ruiz. L’autora sa-
badellenca va presentar la seva òpera 
prima dimarts passat a la Biblioteca 
Municipal de la mà del Consorci per 
a la Normalització Lingüística del Va-
llès Occidental.  

Davant d’un públic nombrós i en-
tregat, Ruiz va remarcar que l’obra  és 
“volgudament i entusiastament fe-
minista” i que té per objectiu donar 
veu “a les dones de les classes popu-
lars”.  En aquest sentit, la novel·la re-
trata la revolució industrial, l’explosió 
tèxtil i alhora demogràfica que va fer 
créixer Sabadell, i el camí del camp, en 
aquest cas des de Castellterçol, a la fà-
brica.  Un camí que van emprendre a 
principis del segle XX moltes dones ca-
talanes de pagès però també del sud de 
l’estat espanyol.  Argelagues és també  

Art infantil castellarenc

un homenatge a les ‘Argelagues’

exposició de l’alumnat de blanca gibert

La periodista gemma ruiz va presentar el seu primer llibre a la biblioteca

una fotografia d’un Sabadell esplen-
dorós però desaparegut. 

Tot plegat, es teixeix a través 
de la història vital de tres dones de 
tres generacions: la Remei, la Rosa 
i la Nina. La guspira d’Argelagues va 
néixer arran d’una entrevista de la 
periodista a la seva besàvia. A partir 
d’aquí, Ruiz va entrevistar més dones 
que, com la seva besàvia, van passar 

tAvErnA DEl gAll | expoSició De pinturA

nOvEl·lA | preSentAció

tir l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez.
Aquesta vegada, a l’exposició munta-
da per la pintora castellarenca Blan-
ca Gibert s’hi pot apreciar l’obra de 18 
dels seus alumnes, d’edats compreses 
d’entre els 3 fins al 12 anys. 

Bàsicament, la mostra consta 
de diverses pintures, la majoria acrí-
liques sobre cartró, de temàtica figu-
rativa i abstracta. També s’hi expo-
sa una figura escultòrica inspirada 
en el personatge de Frida Kahlo, de 
Violeta Vicente, filla de la pintora.

A més de l’obra de cada petit 
artista, a la mostra també s’hi pot 
veure una fotografia de cada autor, 
feta al taller de Gibert. Ella mateixa 
ha elaborat un petit escrit per a ca-
dascun dels seus alumnes, expres-
sant com ella els veu com a artistes. 

 || m. aNTúNez

bona part de la seva vida entre telers.     
“Volia explicar-ho amb cruesa per-
què van tenir una vida molt dura. 
Van ser dones independents que 
treballaven fora de casa. Van sobre-
viure a una guerra, a una postguer-
ra, i van tirar els fills endavant amb 
bona disposició. Això és una heroï-
citat. Elles són la llavor de la nostra 
generació”, va reivindicar Ruiz.  

  rocío gómez

gemma ruiz a la presentació del llibre ‘Argelagues’ a la Biblioteca municipal || r. G.

quadres a la taverna del gall || m.a.

Dimecres 30 es va presentar el llibre Aquelles solituds d’on veníem (Brome-
ra, 2018) del poeta valencià Josep Manel Vidal, a La Centraleta. El llibre 
es forma amb  proses poètiques que ens aboquen a l’experiència de la pèr-
dua amorosa, del dolor que provoca, però també a la capacitat d’habitar 
la solitud i l’absència mitjançant el vitalisme que transmeten els records i 
els somnis. L’acte va ser presentat per Anton Carbonell, president del Col-
lectiu Pere Quart, i també va comptar amb l’assistència de l’autor.  || m. a.

El passat 31 de maig, el pintor i professor de visual i plàstica de 1r, 3r i 4rt 
d’ESO del  col·legi El Casal, Enric Aguilar, va convidar l’artista Francisco 
Rodríguez, que va mostrar als alumnes la seva obra hiperrealista, sobre 
llenç, i els grans murals que ha pintat arreu del país, per empreses com la 
Coca-Cola, Boleres New Park, La Maquinista, Diagonal Mar, etc. L’objectu 
serà pintar un petit mural al pati de l’escola a la paret del camp de bàsquet 
mitjançant la tècnica de la pintura amb esprai perquè els alumnes puguin 
expressar-se a través de l’art i la pintura de grans dimensions.   || m. a.

lA CEntrAlEtA | crÒnicA

El CASAl | viSuAL i pLàSticA

Prosa poètica de J.M. Vidal a La Centraleta

Visita de Francisco Rodríguez al Casal
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Diumenge al matí la plaça del Mirador va 
acollir la 6a gran Picada de Ball de Gitanes 
amb Lliçà d’Amunt i Martorelles com a co-
lles infantils i joves convidades. Els tres par-
ticipants van portar danses inspirades en 
música moderna gràcies a la peça d’inno-
vació obligatòria. 

Les colles infantils i joves van oferir ca-
dascuna tres peces: una primera tradicional, 
una segona lliure i una tercera innovadora. 
Aquesta darrera s’incorpora amb l’afany 
d’engrescar els joves al Ball de Gitanes, amb 
músiques actuals i modernes, com les que 
va oferir la colla castellarenca, de Buhos i 
Txarango. “Porten més caliu de cara al 
jovent. No deixarem perdre mai altres 
peces tradicionals, però són un atrac-
tiu de cara els joves”, deia Rosa Lladós, 
presidenta del Ball de Gitanes de Castellar. 

La gran Picada va arrencar amb la 
colla infantil de Lliçà d’Amunt, que, a més 
d’oferir les seves dues millors peces, va in-
corporar Fiesta Pagana del Mago de Oz. 
Martorelles, a més del tradicional xotis i 

una gran picada moderna a la plaça d’el mirador
BAll D E gitAnES | bALLADA

d’una polca, va dansar la peça Despertar. La 
colla castellarenca infantil també va oferir el 
xotis i va lluir amb La Polca d’Ours i Horitzó 
de Txarango. Les colles de joves també van 
oferir un repertori ric i divers. Va comen-
çar Lliçà d’Amunt amb una contradansa, 
la peça Alça la bota de Catfolkin i Footloose 
de Kenny Loggins. Martorelles va ballar el 
xotis, un bolero i una cançó dels ItaloBrot-
hers. Els amfitrions van dansar una jota, La 
Polca d’Ours i Volcans, dels Buhos.

El lliurament de premis va ser molt 
repartit. Martorelles es va emportar el re-
coneixement al millor Ball de Gitanes com 
a colla Infantil i Jove, a més de millors cas-
tanyoles. Lliçà d’Amunt va guanyar el premi 
de ball lliure i colla més divertida a la d’Infan-
til, i de ball lliure i d’innovació a la de Joves. 
El premi d’innovació i millor dibuix es va 
lliurar a la colla Infantil de Castellar i el de 
colla divertida i millor dibuix a la de Joves. 
“Encara que el temps no ha acompanyat, 
tothom s’ho ha passat molt bé en aques-
ta Picada”, va comentar la presidenta en l’actuació de joves i infants va tenir lloc a la plaça d’El mirador. || q. pascual

Dissabte passat es s va portar a terme  a Salou la 2a Trobada Bastonera de Cata-
lunya, dedicada única i exclusivament als infants fins a 16 anys. La colla del Ball de 
Bastons de Castellar hi va participar, juntament amb les colles de Canyelles, L’Es-
pluga de Francolí, Esplugues del Llobregat, Sant Sadurní d’Anoia, Terrassa, L’Ar-
boç o Esbart dansaire de Sant Adrià i els amfitrions de Salou, entre d’altres. Durant 
tot el dia, la canalla va tenir l’oportunitat de gaudir de diferents activitats lúdiques 
com els inflables, dibuix, tallers per pintar-se, i una xocolata da per agafar forces. A 
les 5 de la tarda es van iniciar les cercaviles pels carrers de la ciutat, i van finalitzar 
tots a la plaça de la Pau.  || m. aNTúNez

Bastoners locals a Salou
BAStOnErS DE CAStEllAr | ACtivitAt

Els bastoners locals a la 

2a trobada Bastonera 

infantil de Catalunya. 
|| basToNers
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DEStAquEm ExpOSiCiOnS

DivenDres 8 
 
De 17 a 20 h -  prOpOStA 
Dia internacional dels Arxius: 
jornada de portes obertes, mostra 
de documents i exposició sobre el 
món escolar durant els anys 20 i 40 
del segle xx · Arxiu municipal 
org.: Arxiu municipal 

19 h - prOpOStA 
portes obertes a la renovació del 
boulder del CEC 
c. colom, s/n · org.: centre 
excursionista de castellar 

19.30 h - xErrADA 
“Descobrint el meu propòsit”,  
a càrrec d’Ainhoa barquín 
c. Anselm clavé, 3 · org.: psicovallès 

20 h - CinEmA 
DocsBarcelona del mes: petitet 
Auditori municipal 
org.: cal gorina, club cinema 
castellar vallès i L’Aula d’extensió 
universitària per a gent gran 

20.30 h - prESEntACió 
presentació de la nova activitat 
del CEC: marxa nòrdica, a càrrec 
de Dolors martínez 
carrer colom, s/n · org.: centre 
excursionista de castellar 

20.30 h - tEAtrE 
6a mostra de teatre infantil i 
Juvenil: Sweet Charity 
Sala de petit Format de l’Ateneu 
org.: espaiart i etc 

De 22 a 02 h - FEStA 
Festa final de curs Swingcopats 
Sala blava de l’espai tolrà 
org.: Swingcopats 

22 h - FAvES tEnDrES 
Concert a càrrec del grup Saurí 
cal gorina · org.: cal gorina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissabte 9 
 
11 h -  múSiCA 
Concert de fi curs de tam music 
Sala blava de l’espai tolrà 
org.: tam music 

11.30 h - tAllEr 
racó 0-3 anys: “Jugar amb aigua 
és divertit!” · Ludoteca municipal 
org.: Ludoteca municipal 

11.30 h - tAllEr 
taller de música, llibres i contes 
en família, amb emma plana Alió 
inscripcions gratuïtes a la biblioteca  
biblioteca municipal 
org.: emma plana Alió, Ludoteca 
municipal Les 3 moreres i biblioteca 
municipal Antoni tort 

12 h - múSiCA 
Concert: la Cançó que més 
m’agrada 
Auditori municipal · org.: Artcàdia 

De 17 a 20 h -  prOpOStA 
Dia internacional dels Arxius: 
jornada de portes obertes, exposició 
sobre el món escolar durant els anys 
20 i 40 del segle xx · Arxiu municipal 
org.: Arxiu municipal 

17.30 h i 20 h - tEAtrE 
6a mostra de teatre infantil i 
Juvenil: El bosc màgic i newsies 
(17.30 h), i quin pal em fotrà hisen-
da! (20 h) · Sala de petit Format de 
l’Ateneu · org.: espaiart i etc 

18.30 h - múSiCA 
Concert: la música en forma 
Auditori municipal · org.: Artcàdia 
 
 
Diumenge 10 
 
11 h, 12 h i 18 h - tEAtrE 
6a mostra de teatre infantil i 
Juvenil: química accidental (11 h), 
la draga draga (12 h) i teatre cu-
bano (18 h) · Sala de petit Format de 
l‘Ateneu · org.: espaiart i etc 

18 h - BAll
Ball a càrrec del Duet melody
Sala blava de l’espai tolrà
org.: Amics del ball de Saló
 
 

Dilluns 11 
 
20 h - tErtúliA 
tertúlia poètica ‘En to poètic’: 
poesia satírica de Francesc vicent 
garcia, rector de vallfogona (autor 
del barroc català) · biblioteca Antoni 
tort · org.: biblioteca municipal 
 
 
Dimarts 12 
 
18 h - múSiCA 
Concert de la vella Dixieland 
Auditori municipal 
org.: L’Aula d’extensió universitària

19.30 h -  prOpOStA
Concentració en defensa de les pen-
sions: “Estan en risc, les pensions?”
Davant de la biblioteca Antoni tort
org.: plataforma de castellar del 
vallès en defensa de les pensions

 
Dimecres 13 
 
09.30 - SOrtiDA 
Caminada saludable: Camina i 
fes salut · Sortida des de la porta 
del cAp · org.: Ajuntament i àrea 
bàsica de Salut 
 
 
DivenDres 15 
 
17 h - FAvES tEnDrES
mercat d’intercanvi infantil
cal gorina
org.: cal gorina

18 h - ESpECtAClE
“peixos, sirenes i històries de 
totes menes”, a càrrec de berta de 
poblet · cal gorina · org.: cal gorina

18 h i 20 h - múSiCA
Concert de fi de curs de l’escola 
Adus music · Auditori municipal
org.: escola Adus music de terrassa
22 h - múSiCA
música dels 80
cal gorina · org.: cal gorina 
 
 
 
 
 
 
 

Dissabte 16 
 
11.30 h - inFAntil 
Espai familiar de la ludoteca 
biblioteca municipal  
org.: biblioteca municipal

17.30 h -  múSiCA
Audició de violí
Sala de petit Format de l’Ateneu
org.: Artcàdia

17.45 h - BAll
Festa Country  
Sala blava de l’espai tolrà  
org.: Amics del ball de Saló

22 h - múSiCA
liceu a la Fresca:  
manon lescaut, de puccini
jardins del palau tolrà 
org.: Ajuntament

22.30 h -  BAll
nit de ball amb el Duet Alma
Sala blava de l’espai tolrà
org.: pas de ball 
 

Diumenge 17 
 
A partir 11 h - prOpOStA 
Festa de la primavera 
pl. d’el mirador · org.: Aires rocieros 
castellarencs i FAc

18 h - BAll
Ball a càrrec de marian Duet
Sala blava de l’espai tolrà
org.: Amics del ball de Saló

19.30 h - prOpOStA
presentació de Junts per 
Castellar
Amb la intervenció de míriam 
nogueras, marc castells, pau 
castellví i salutació del  
president puigdemont 
terrassa d’el mirador
org.: junts per castellar

agenda La recollida d’actes per a l’agenda es tancarà els dimecres a les 12.30 h del 08 al 17 de juny de 2018

DocsBarcelona del mes ‘petitet’
divendres 8 · 20 h · auditori municipal

el documental ‘petitet’, premi del pú-
blic al Festival docsbarcelona cele-
brat fa dues setmanes a barcelona, es 
projecta aquest divendres. el director 
carles bosch va estar nominat a l’oscar 
per  ‘balseros’  i és guanyador del Gaudí 
i el Goya per  ‘bicicleta, cullera, poma’. 
aquest cop, bosch ens retrata un exmú-
sic gitano barceloní, fill d’un dels palme-
ros del mític peret, que va prometre a la 
seva mare moribunda que un dia porta-
ria la rumba catalana a l’escenari d’un 
gran teatre de barcelona. ara, per 
poder complir la seva promesa, haurà 
de reunir una vintena de músics gita-
nos i aconseguir el miracle que s’en-
tenguin amb una orquestra simfònica!

Exposició d’Art infantil de l’Estudi de dibuix i 
pintura Blanca gibert 
Fins al 29 de juny. de dimecres a diumenge, de 10 a 
17 hores. dijous, divendres i dissabte, de 19 a 23 h.
Taverna del Gall
Exposició “20 anys de treballs de recerca de 
l’inS Castellar”
biblioteca antoni Tort
Exposició permanent: 
“trenquem reixes per la llibertat” 
exterior de l’escola municipal d’adults
Exposició permanent d’escultures de Josep 
llinares · ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074
Exposició fotogràfica del concurs anual de fo-
tografia 
Fins al 29 de juny
Horari d’obertura: dil., dc. i dv., de 19 a 21 h
local del centre excursionista de castellar
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FArmàCiES DE guàrDiA 
 
 
DivenDreS 08 CASAnOvAS 
DiSSAbte 09 rOS 
Diumenge 10 rOS 
DiLLunS 11 CAtAlunyA 
DimArtS 12 vilà 
DimecreS 13 EurOpA 
DijouS 14 CAStEllAr 
DivenDreS 15 yAngÜElA 
DiSSAbte 16 CASAnOvAS 
Diumenge 17 CASAnOvAS 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · balmes, 57
Farmàcia m. D. ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia pilar vilà Boix
937 159 099 · barcelona, 58
Farmàcia yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · barcelona, 78-80
Farmàcia vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEFunCiOnS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de Terrassa, 377

“Cal admirar les persones capaces de ser felices”
Amélie  Nothomb

@arouraplanas @helenadeu @aareeiig
l’aigua és vida  N’hi ha per a totes enamorades de les tradicions del país

mEmòriES DE l’Arxiu D’hiStòriA 

inStAgrAm · @lactual 

Nombrós grup de castellarencs, majorment dones, integrants d’una peregrinació de la parròquia de 
Sant Esteve de Castellar al santuari de la Mare de Déu de Lourdes. Deu ser la fotografia oficial del grup, 
feta per un retratista francès que firma Viron. És davant de la porta principal de la basílica. A la part 
dreta, una dona uniformada, potser una guia acompanyant. Establim la data aproximada basant-nos 
en la presència, a la part central de la imatge, de Mn. J.M. Esteve Ribot, de poc temps abans a la recto-
ria del nostre poble.  || auTor: ViroN || arXiuHisToriacasTellar@Gmail.com ||  Facebook.com/arXiuHisToria 

peregrinació a lourdes, vers 1925

penúltima

lluÍS SErrA rOvirA
86 anys  · 01/06/2018

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
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la contra

Jaume quera

Un bon professor 
sap despertar la 
curiositat dels alumnes

Director de l’Institut Castellar
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Va arribar a l’Institut Castellar quan estava encara 
al Palau Tolrà. Llicenciat en Físiques, el 30 de juny 
es jubila, deixant el càrrec de director el mateix 
any que el centre  ha celebrat  el 30è aniversari 

11 respostes

un tret principal del seu caràcter?
Voluntat
un defecte que no pot dominar?
indecís
la seva paraula preferida?
compromís
quin plat li agrada més?
arròs
guix o tauleta?
depèn del moment. ambdues. 
un professor?
el que vaig tenir a l’institut, de filosofia
una pel·lícula?
‘el graduat’, de mike Nichols
un llibre?
‘100 años de soledad’, de G. márquez
un viatge pendent?
al pol Nord amb autocaravana 
un objectiu?
Viure amb la consciència tranquil·la
un grup?
molts, per exemple, pink Floyd

”

“

· Es va fer professor per vocació? 
A mi m’agrada molt la docència, però 
quan estava a la universitat, la meva 
idea era ser investigador. La meva es-
pecialitat era molt rara -termodinà-
mica de processos irreversibles- i era 
complicat en aquells moments inves-
tigar. La primera classe que vaig fer va 
ser amb 24 anys a l’escola Gresol. A ser 
professor se n’aprèn. Al principi vas 
amb inseguretat i optes per la teoria, 
que és el que saps. I de mica en mica 
t’adones que la tècnica és important, 
però que també hi ha un factor peda-
gògic, més emocional que es va adqui-
rint amb el temps. Un bon professor 
és  aquell que sap despertar la curio-
sitat amb allò que està fent i motivar 
els seus alumnes.

· Com ha canviat l’educació i la re-
lació amb els alumnes des que va 

començar fins ara?
L’educació ha canviat bastant, però 
perquè també ha canviat la societat. 
Crec que la relació amb els alumnes 
és el que menys ha canviat, sempre 
i quan tinguis clar que tu ets profes-
sor. Una cosa és tenir una relació cor-
dial amb els alumnes i una altra cosa 
ser amic dels alumnes, crec que això 
no és bo. S’ha de tenir respecte mutu. 
Les classes també han canviat. Abans 
les classes eren més magistrals i ara 
seria impossible, perquè els alumnes 
no tenen el grau d’atenció d’abans, en 
canvi tenen altres capacitats que abans 
no tenien. Els temps son diferents, i 
si no ho acceptem estem equivocats. 
Som diferents i per tant, requerim so-
lucions diferents. 

· i les famílies?
El que sí ha canviat és la relació amb 
les famílies, perquè les mateixes es-
tructures familiars són diferents. El 
primer any d’universitat em va que-

dar la Física per setembre i l’examen 
no  em va anar bé. I quan vaig arribar a 
casa, la mare em va dir, no et preocupis, 
torna-ho a intentar i si no serveixes, et 
poses a treballar. Aquesta responsabi-
litat que em va traslladar la meva mare 
de “tens el futur a les teves mans”, és 
el que trobo a faltar en algunes famíli-
es. Crec que ara hi ha un excés de pro-
teccionisme i infantilisme. Hi ha fami-
liars que no són capaços de gestionar 
la incertesa, quan és inherent a la vida.  

· Com veu el sistema educatiu? 
Jo, en els anys que porto, he vist qua-
tre lleis educatives i no se n’arriba a 
consolidar cap perquè hi ha partits als 
quals els fa por. No volen tenir una so-
cietat crítica, gent formada i amb opi-
nió, això fa por en segons quins sectors. 
Tot i això, hi ha gent molt preparada, 
però també és cert que molts són fora. 

· quin seria el model idoni ?
Adequar la característica de cada ense-

nyament a cada alumnat. Invertir més. 
No esperar als 16 anys per decidir què 
ha de fer un jove que als 12 anys ja veus 
claríssimament que podria funcionar 
en una escolarització professionalitza-
dora. Per a un nen és frustrant estar 
tres anys fracassant contínuament en 
els estudis, quan podria ser un magní-
fic operari.  Ha de ser un ensenyament 
més personalitzat. 

· Cap a on anem?
Convé reflexionar.  Al meu entendre 
hi ha massa personalismes. No pot de-
pendre del conseller d’Ensenyament o 
del ministre d’Educació. La feina dels 
professors és molt important, crec que 
se’ls hauria de fer més cas perquè en 
aquest país hem aconseguit que esco-
les que tenen alumnes de 70 naciona-
litats diferents funcionin, i això mol-
tes vegades no es valora. Adequar el 
contingut a l’entorn –als alumnes, a 
les famílies...- seria el més idoni. I això 
requereix diners.

· Com ha estat l’etapa de director.
Hi ha hagut de tot. Vaig agafar l’Insti-
tut com a director en uns anys de crei-
xement important en nombre d’alum-
nes. Vam arribar a ser 900 en aquest 
espai. Van ser anys de massificació i 
vaig viure el desdoblament amb l’al-
tre centre, l’Institut Puig de la Creu. 
Va ser una època dura, de molt treball. 
Després de la separació vam aconse-
guir que el centre fos el que havia de 
ser, un centre amb quatre línies, vam 
poder entomar coses que abans eren 
impossibles, vam començar a discutir 
temes pedagògics, vam apuntar-nos  
a plans d’innovació...  i ara tornem a 
estar en un moment àlgid. 

· El seu darrer any ha coincidit amb 
el 30è aniversari de l’institut. 
El centre s’ha fet gran, s’ha estabilitzat, 
ha consolidat una manera de fer. Les 
coses que hem dut a terme han estat, 
gairebé sempre, molt consensuades i 
això per a mi és un èxit.  

 Cristina Domene


