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Penya de Castellar:
25 anys de fidelitat 
als colors ‘pericos’

Una família unida 
per la música 
d’envelat  a l’Or-
questra Platinum

La Policia Local intervé 677 plantes de marihuana en una casa ocupada de la urbanització gràcies a un avís anònim

Comís de marihuana a Can Font
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Pensant el 
Casal de Joves

Joventut | p02

Castellar comptarà a finals 
d’aquest 2018 amb un 
equipament de referència per 
a joves ubicat a l’espai tolrà

Un grup de joves mira els plànols 

que defineixen com serà el casal de 

joves, en una trobada feta dijous 

passat a l’Espai Tolrà amb l’alcalde i el 

regidor de Joventut. || q. pascual
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tema de la setmana

EdUcAció | Proves

Aquesta setmana els alumnes que 
volen accedir a la universitat el pro-
per curs han hagut de realitzar les 
Proves d’Accés a la Universitat. Han 
estat tres dies on els alumnes s’han 
hagut d’enfrontar a les matèries que 
han estudiat a l’institut. Així, dimarts 
12 es van fer les proves de llengua i li-
teratura catalana i castellana, econo-
mia de l’empresa, història de la filoso-
fia, química, anàlisi musical i dibuix 
tècnic. Dimecres, va ser el torn d’his-
tòria, llengua estrangera, ciències de 
la terra i medi ambient fonaments de 
les arts, matemàtiques aplicades a les 
ciències socials, electrotècnica i histò-
ria de l’art. El darrer dia, dijous 14, es 
van fer les proves de física, geografia, 
dibuix artístic, llatí, matemàtiques, 
biologia, cultura audiovisual, grec, 
disseny, literatura catalana i tecno-
logia industrial.

De Castellar, s’han presentat 108 
alumnes, 66 alumnes de l’Institut Cas-
tellar i 42 de l’Institut Puig de la Creu. 
Tots els joves han fet les proves a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Després de dies d’estudi i nervis 
ara toca esperar els resultats, que es 
publicaran el 27 de juny.    || c. domene

Més de 100 
alumnes 
han fet la 
selectivitat

Castellar comptarà a finals d’aquest 
2018 amb un equipament de referèn-
cia per a joves a l’Espai Tolrà. Així 
ho va explicar el regidor de Joven-
tut, Dani Pérez, en la darrera sessió 
del Ple ordinari, en què es va apro-
var el Pla Local de Joventut per al 
període 2018-2021. Per al regidor, el 
Pla “permet disposar d’una pla-
nificació estratègica que perme-
ti planificar la feina que ha de fer 
l’Ajuntament en referència a les 
polítiques de joventut”. 

Segons va explicar el regidor, 
aquest espai “serà cogestionat entre 
els joves de la vila i l’Ajuntament” i 
serà concebut per promoure “el des-
envolupament personal i la partici-
pació de la gent jove”. Pérez va expli-
car que els usos i activitats d’aquest 
espai es dissenyaran conjuntament 
amb les entitats juvenils, els òrgans de 
participació juvenil i persones joves a 
títol individual, “treballant l’apode-
rament, l’acompanyament i l’auto-
gestió entre el jovent”. 

Entre d’altres, Perez va afir-
mar que aquest nou punt de refe-
rència per a la joventut podrà comp-
tar amb espais de reunió per a les 
entitats juvenils i un punt d’infor-
mació i trobada que permeti la ca-
nalització i dinamització de les de-
mandes dels joves i l’assessorament 
en temes d’educació i salut. També 
va explicar que disposarà d’espais 
d’estudi i per fer treballs en grup i 
sales per fer activitats i tallers. A 
més, s’aprofitarà la creació d’aquest 
espai per promoure la creació d’un 
grup que organitzi activitats cultu-

rals de forma estable.

línies d’actuació

La creació d’aquest nou espai de re-
ferència per a la joventut s’inclou 
dins una de les tres línies progra-
màtiques del Pla Local de Joven-
tut 2018-2021 adreçada a la defini-
ció d’una xarxa d’equipament per 
a joves. “Creiem fermament que 
en el desenvolupament d’aques-
tes polítiques la responsabilitat 
és de totes les àrees municipals, 
perquè des de l’equip de govern 
creiem en la transversalitat”.

En aquest apartat, també s’in-
clou la promoció d’El Mirador com 
un espai de referència per als joves 
en matèria d’innovació i formació, la 
creació d’una agenda d’activitats ju-
venils i el disseny d’accions a l’espai 
públic que promoguin hàbits saluda-
bles i iniciatives per part dels grups 
de joves.

Els altres dos programes d’actu-

un nou espai per al jovent
els treballs 
d’adequació del 
nou equipament 
de l’espai tolrà es 
realitzaran en els 
propers mesos

  cristina domene

ació del Pla de Joventut són la trans-
formació de les polítiques de joventut 
i el foment de la participació ciutada-
na, amb accions en matèria d’ocupa-
ció i habitatge.

En aquest apartat també s’inclo-
uen accions de promoció de la salut, 
d’entre les quals destaca el projecte 
Youth in Europe. A més, s’aposta per 
l’impuls del projecte de prescripció so-
cial per a joves i adolescents i de cam-
panyes de sensibilització.

Altres propostes són la millora 
de la programació d’activitats cultu-
rals, tot potenciant l’activitat de les 
entitats juvenils, òrgans de partici-
pació juvenil i la iniciativa de joves 
a títol individual, i la millora de la 
comunicació dirigida al públic jove.

A més, es preveu la promoció 
d’un programa de beques a la mo-
bilitat estudiantil adreçat als joves 
que cursin estudis postobligatoris 
fora del municipi. 

Pel que fa a la participació juvenil, 

el Pla preveu l’impuls d’un consell 
d’adolescents i del jovent conjunta-
ment amb la Regidoria d’Infància i 
Adolescència, el suport i acompa-
nyament a les entitats juvenils i l’afa-
voriment del voluntariat juvenil. A 
més, també s’inclou la dinamització 
de les persones joves, amb la iden-
tificació dels líders juvenils i la cre-
ació de sinergies de col·laboració i 
mobilització entre el jovent.  

D’acord amb el que proposa 
l’Observatori de la Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, el docu-
ment parteix d’una anàlisi prèvia de 
la realitat juvenil i de les politiques 
actives de joventut al nostre muni-
cipi amb l’objectiu de proposar ac-
cions que responen a les mancan-
ces o problemàtiques detectades.  
El procés s’ha dut a terme tenint 
en compte la participació de 500 
joves, una trentena d’entitats i 
diversos professionals i agents 
del municipi.   

Un grup de joves a la zona de l’Espai Jove on es farà el casal amb l’alcalde i el regidor de Joventut, dijous passat.  || q.p.

Joves estudiant a l’Open Surf. || a.paReRa

joventut
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Josep Maria Montané, dimarts passat, a la sessió de cloenda de L’Aula || R.g.

L’AULA  | PresIDent

Josep Maria 
Montané 
s’acomiada

Josep Maria Montané es va acomia-
dar dimarts passat de la presidència 
de L’Aula durant l’acte de cloenda. Els 
últims quatre anys Montané ha encap-
çalat la junta de l’entitat. Per a Mon-
tané la part més positiva d’aquesta 
etapa ha estat el fet de  “poder conèi-
xer gent nova, tant a nivell de socis 

com de persones importants com 
Manel Esteller o Mònica Terribas. 
Poder compartir amb ells una esto-
na de diàleg ha estat molt enriqui-
dor”. Montané reconeix que tot ple-
gat hauria estat impossible sense la 
tasca titànica que duen a terme des de 
la junta, “uns companys excel·lents. 
Tots hi hem posat el coll perquè tirés 
endavant”. En aquest sentit, assegu-
ra que ha estat un gran repte portar 
cada setmana conferenciants de gran 
vàlua “per respondre a les expecta-
tives de L’Aula”.  

D’entre tots els records que s’em-
porta de L’Aula, Montané destaca l’ex-
periència d’haver pogut conèixer  el 
científic Manel Esteller,  metge i inves-

tigador català reconegut mundialment 
per la seva lluita contra el càncer.  “El 
dia que va venir Manel Esteller vam 
fer possible que contactés amb els 
alumnes d’un centre escolar de Cas-
tellar que volien conèixer el món de 
la recerca. És un dels moments que 
més recordaré”, recorda. 

A partir d’ara, Josep Maria Mon-
tané, metge jubilat de 71 anys, segui-
rà a L’Aula però com a soci. D’altra 
banda, el castellarenc explica que de-
dicarà bona part del seu temps lliure 
a un projecte de recerca sobre el càn-
cer de colon - àrea en què ha treballat 
- i també a una iniciativa per preservar 
i donar a conèixer l’art romànic de les 
Valls d’Àneu.  ||  Rocio gómez 

Final de curs a ritme de nova orleans  

La Vella dixieland, durant el concert de cloenda de L’Aula, dimarts passat a L’Auditori || R.gómez

L’Aula d’Extensió Universitària de 
Castellar va celebrar dimarts passat 
a l’Auditori Municipal l’acte de clo-
enda del curs. Va ser l’última sessió 
presidida per Josep Maria Montané 
i per la junta que l’acompanya, que 
finalitzen la legislatura al capdavant 
de l’entitat. De fet, Montané va apro-
fitar l’ocasió per acomiadar-se dels 
socis i agrair la feina feta per la junta. 

D’altra banda, Montané també  
va  presentar el seu successor al càr-
rec de president, Anton Carbonell.  
Tant Montané com Carbonell es van 
adreçar al públic per posar de ma-
nifest la importància de preservar 
aquest projecte educatiu i cultural 
de la vila que fomenta l’envelliment 
actiu. És una proposta “de prestigi”, 
que forma part del “patrimoni” de 
Castellar, va dir Carbonell. 

En aquest sentit, l’alcalde Ignasi 
Giménez també va lloar la tasca que 
ha dut a terme la junta sortint “que 
ha convertit L’Aula en un referent, 
per liderar un projecte amb tant 
d’impacte a la vila, que va més enllà 

L’orquestra La vella Dixieland enlluerna l’auditori Municipal en la sessió de cloenda de L’aula d’extensió universitària

de la gent gran”. Giménez també va 
encoratjar els nous membres de la 
junta per assumir el repte que supo-
sa comandar aquest projecte. 

Després dels parlaments, va 
arribar el plat fort de la darrera ses-
sió de L’Aula quan van pujar dalt de 

L’AULA  | CLoenDa

l’escenari els membres de la vete-
rana orquestra La Vella Dixieland.  
La banda catalana de jazz, que es 
va fundar el 1980, ha editat vuit tre-
balls discogràfics i ha ofert més de 
2.000 concerts. El talent d’aques-
ta orquestra ha creuat fronteres i 

els ha portat a actuar a EUA, Japó, 
Finlàndia, Hongria, Holanda, Fran-
ça i Alemanya.  En aquesta ocasió, a 
Castellar del Vallès La Vella Dixie-
land va comptar amb dos convidats 
de luxe: el trompetista Josep Maria 
Farràs i la cantant Marian Baraho-

na. Amb l’energia inesgotable i l’ex-
periència de Farràs, que acaba de 
bufar 75 espelmes i se’l considera un 
dels millors trompetistes del país, i 
la delicadesa i precisió de Baraho-
na,  sorgida del Taller de Músics, la 
banda es va embutzacar el públic 
de l’Auditori des del primer minut. 

Concretament, La Vella Dixie-
land va revisionar clàssics d’autors 
com Louis Armstrong, Duke Elling-
ton o Jelly Roll Morton, entre d’al-
tres. La banda va convidar els assis-
tents a redescobrir alguns clàssics 
però també composicions més des-
conegudes per al gran públic.

 Començant per la cadència 
del blues passant per altres gène-
res com el swing o els espirituals, i a 
cop d’improvisacions meteòriques, 
la banda va arrencar una forta ova-
ció per part dels socis de L’Aula més 
d’una vegada. 

El virtuosisme de La Vella Di-
xieland però sobretot la seva ener-
gia catalitzadora van fer picar de 
mans, cantar i fins i tot ballar un 
públic engrescat i entregat a una 
festa al més pur estil Mardi Gras 
de New Orleans.  

  Rocío Gómez 

gent gran
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successos

La Policia Local va comissar diven-
dres passat una plantació de marihu-
ana en un domicili de Can Font. L’ac-
tuació es va posar en marxa arran 
“d’un avís anònim, hi havia sospi-
tes que hi havia una plantació de 
marihuana”, explica el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Aleix Cana-
lís. Concretament, la Policia Local 
va intervenir 677 plantes d’entre 25 
centímetres i 1,25 metres d’alçada.

Així, els efectius de la poli-
cia van inspeccionar un habitat-

La Policia Local intervé 677 
plantes de marihuana

SEGURETAT ciUTAdAnAI Can Font

ge de la urbanització i va compro-
var que aquest “estava ocupat 
il·legalment”, datalla el regidor. A 
més, l’habitatge estava connectat 
de manera fraudulenta a la xarxa 
de llum i aigua.

Un cop es va dur a terme la ins-
pecció ocular a l’interior del domici-
li, es va detectar el cultiu de marihu-
ana en dues estances de l’immoble. 
Aquestes habitacions contenien ven-
tiladors, llums tèrmiques, tubs de 
ventilació i tots els estris necessa-

L’operació es va fer gràcies aun avís anònim que va alertar 
que a una casa ocupada hi havia una plantació. es tracta 
del segon gran comís en pocs mesos a Can font 

Quan faltaven pocs minuts per 
les dues del migdia els serveis 
d’emergències de la vila van 
rebre l’avís d’un accident la-
boral al polígon de Can Carner. 
Segons ha pogut saber L’Actu-
al, un treballador que estava 
fent tasques de manteniment a 

Un home cau de 
la teulada d’una 
nau al polígon de 
Can Carner

SUccESSOS | aCCIDent

SEGURETAT ciUTAdAnA | robatorIs

La Policia Local va detenir dis-
sabte passat un home de 38 anys 
com a presumpte autor d’un ro-
batori a un domicili del carrer 
de Jaume I de la vila. La inter-
venció es va iniciar arran d’una 
trucada telefònica d’un veí que 
alertava de la presència d’un in-
dividu sospitós a l’interior d’un 
habitatge. Al lloc dels fets una 
patrulla de la Policia Local va 
observar que l’individu es tro-
bava amagat dins el recinte de 
la casa en possessió de joies i 
amb diversos estris que podria 
haver fet servir per entrar-hi. A 
més, van observar una finestra 
oberta i indicis que aquesta per-
sona podria haver escalat la fa-
çana per accedir a l’habitatge.

Segons ha detallat el regi-

La Policia Local deté un 
lladre al carrer Jaume I

dor de Seguretat Ciutadana, Aleix 
Canalís, l’individu, que va ser detin-
gut i posat a disposició judicial, po-
dria estar relacionat amb diversos 
robatoris a domicilis que han tingut 
lloc en els darrers mesos a Caste-
llar ja que el detingut va fer servir 
el mateix modus operandi. Una in-
formació, però, que encara està per 
confirmar. Amb actuacions com 
aquesta, Canalís reconeix que “es 
fa palès la necessària i mai prou 
valorada participació dels veïns i 
veïnes a l’hora de denunciar fers 
que poden ser considerats sospi-
tosos”. Cal recordar que la Policia 
Local havia intensificat darrera-
ment la vigilància, incloent patru-
lles a peu i de paisà, per prevenir 
possibles conductes delictives.   
||  R.gómez 

plantes de marihuana intervingudes a can Font per la policia local de castellar. || cedida

ris per a la plantació. L’home que 
es trobava a l’interior de l’habitatge 
en el moment de la inspecció resta 
investigat per un delicte contra la 
salut pública. 

Fa set mesos, també a Can font, 
la policia local va comissar més de 
500 plantes en una operació que es 
va iniciar arran d’un avís d’incendi 
a un domicili del carrer de Terrassa 
d’aquesta urbanització. L’incendi 
es va produir arran d’una connexió 
il·legal a la xarxa elèctrica.  ||  R.g.

la coberta d’una empresa situada 
al carrer Montsià, va caure per-
què el sostre de la nau on estava 
treballant va cedir. El treballador 
va ser traslladat a l’Hospital de 
Sabadell Parc Taulí per valorar 
les lesions que es puguin derivar 
del traumatisme cranial malgrat 
que sembla ser que “està fora de 
perill” , detallen fonts de la Poli-
cia Local de Castellar del Vallès. 

Fins al lloc dels fets es van 
desplaçar efectius de la Policia 
Local, dels Mossos d’Esquadra, 
dels Bombers Voluntaris i am-
bulàncies del SEM.   || R.gómez 
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obres de reforma a la 
carretera sentmenat

Durant tres setmanes 
es donarà pas 
alternatiu al trànsit 
de vehicles en 
aquesta via  

L’Ajuntament de Castellar ha comen-
çat aquesta setmana la reforma del 
tram de la carretera de Sentmenat 
que uneix el Passeig, a l’alçada de la 
plaça de Cal Calissó, amb la cruïlla del 
carrer de Sala Boadella.

L’actuació, inclosa en la 2a fase 
d’intervenció a L’Illa del Centre, con-
sistirà en la conversió d’aquest tram 
de via en plataforma elevada i zona 
20. Així, connectarà amb el tram ja 
elevat de la carretera situat a l’alça-
da de les places del Mercat i d’El Mi-
rador. “Aquestes obres formen part 
d’un projecte més global, emmar-
cat en l’Illa del Centre. Quan s’aca-

bin aquestes obres del Passeig es 
remodelarà el carrer Major des 
de l’església fins a la plaça Calis-
só. Esperem que s’acabin les clas-
ses per fer aquest tram del carrer 
Major perquè l’afectació no sigui 
tan gran”, explica el regidor de Pla-
nificació, Pepe González.

Les obres del Passeig inclouen 
les renovacions del paviment del vial 
situat a sobre de la plaça de Cal Calis-
só i del pas de vianants de la carrete-
ra de Sentmenat situat a l’alçada del 
carrer de Montcada.

Amb motiu d’aquesta actuació, 
que tindrà una durada de tres setma-
nes, el trànsit a la carretera de Sent-
menat quedarà afectat finalment en 
menor mesura del previst inicialment, 
ja que es donant pas alternatiu als ve-
hicles que circulin per aquest tram. 
Per tant, s’hi podrà circular en els dos 
sentit de la marxa. Segons les previsi-
ons, el trànsit només s’haurà de tallar 
entre un o dos dies quan es facin els 
treballs d’asfaltat. “Intentem compa-
tibilitzar el funcionament normal 
dels carrers amb les obres. Els au-
tobusos han de continuar passant i 
hem de garantir l’accés al pàrking. 

  cristina domene

ViA púbLicA |  ILLa DeL Centre

Aquesta setmana han començat les obres a la carretera de Sentmenat. || c. diaz

Intentem que, al menys, es un sen-
tit el carril estigui obert de mane-
ra continuada”, assegura González. 

 Pel que fa al transport públic, 
les línies C1 i C4 podran fer el seu iti-
nerari habitual per aquest tram i no 
s’haurà d’inhabilitar la parada de la 
línia C4 situada davant de l’Escola 
Bressol Municipal El Coral, com s’ha-
via previst incialment.

Amb tot, i mentre durin els tre-
balls, l’Ajuntament recomana que l’ac-
cés 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.

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

b-124 | asFaLtat

Durant dos dies d’aquesta setma-
na, la nit de dilluns i la de dimarts, 
el Servei Territorial de Carrete-
res de Barcelona de la Generali-
tat de Catalunya ha portat a terme 
obres de manteniment de l’asfalt 
de la carretera B-124 a la sortida 
de Sabadell. 

Els treballs de conservació 
del paviment es van fer entre les 
10 de la nit i les 6 del matí per afec-
tar el menys possible al trànsit, tot 
i que els operaris donaven pas al-
teratiu perquè només funcionava 
un carril. El tram reformat està 
situat dins el terme municipal de 
Sabadell, entre els punts quilo-
mètrics 2 i 4, tot i això les obres 
afectaven majoritàriament els 
vehicles que es desplaçaven cap a 
Castellar del Vallès i Sant Llorenç 
Savall. De fet, dimarts al vespre, 
cap a les 21 hores ja es van patir 
algunes retencions a la zona, cues 
que arribaven fins a l’avinguda Al-
calde Moix i la Ronda Collsalarca.

La zona afectada és la com-
presa, aproximadament, entre la 
recta del polígon industrial de La 
Llanera fins passat el pont de la 
B-124 i Can Pagès.    || c. domene

Paviment nou 
a la carretera 
de Sabadell
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Castellar del Vallès i la resta de mu-
nicipis de la comarca acaben de sig-
nar l’estratègia conjunta del Pacte 
per la Reindustrialització del Va-
llès Occidental que incorpora tot 
un paquet de mesures i accions en-
focades a donar un impuls a la in-
dústria del territori. El pla d’acció 
inclou la implementació de mesu-
res de fiscalitat, el foment de les 
vocacions industrials, l’impuls de 
la indústria 4.0, la millora de l’ac-

Aquest diumenge, es presenta en 
societat Junts per Castellar, -sorgit 
del PDECAT, formació que seguirà 
existint- “un projecte polític que 
vol trascendir els partits, que vol  
oferir-se com a plataforma a di-
ferents persones, d’entitats i de 
la societat civil i a partits polí-
tics de diferents ideologies per 
aconseguir el Castellar repu-
blicà que nosaltres defensem”, 
constata l’alcaldable de la forma-
ció,  Pau Castellví.

L’acte, que es farà a la terras-
sa d’El Mirador a partir de les 19.30 
hores, “és una mena de declara-
ció d’intencions ja que es tracta 
d’obrir el projecte del PDeCAT que 
sempre ha defensat que  molta més 
gent pugui integrar la seva sen-
sibilitat i la manera de veure les 
coses respecte al que és el model 
actual de poble que és Castellar”. 

Carles Puigdemont intervin-
drà  a l’acte, “encara està per veure 
si serà un missatge enregistrat o 
en directe per Internet”, assegu-
ra Castellví.  A l’acte, hi haurà a més 
la diputada al Congrés pel PDeCAT 
Míriam Nogueras “que il·lustra 
molt bé el tipus de política que jo 
també defenso: una manera molt 
fresca de fer política, que es deixa 
de tonteries i de protocols, que va 

Castellar signa l’estratègia del 
Pacte per la reindustrialització

Foto de família dels representants del pacte per la Reindustrialització. || cedida

els municipis de la comarca i els agents socials pacten accions concretes

cessibilitat i la mobilitat dels polí-
gons industrials o les accions sec-
torials en economia circular, entre 
d’altres propostes.

L’acord també compta amb 
el suport dels sindicats CCOO i 
UGT, les entitats CIESC, PIMEC, 
CECOT, les Cambres de Sabadell i 
Terrassa, els centres universitaris 
UAB, UPC, UIC i ESDI, les entitats 
EURECAT i LEITAT i el Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalu-
nya. També s’ha aprovat el desple-
gament del Pla d’acció 2018-2019 
i el marc de col·laboració amb el 

VALLèS OccidEnTAL | eConoMIa

Pacte Nacional per a la indústria. 
El president del Consell Comarcal 
i alcalde de Castellar, Ignasi Gimé-
nez,  que ostenta la secretaria tèc-
nica del Pacte va explicar dijous 
passat en la presentació pública 
del Pacte que s’ha passat “d’una 
declaració institucional a un 
Pacte territorial. Tenim les ar-
rels ben fortes per fer créixer el 
Vallès més enllà dels canvis i les 
conjuntures polítiques del mo-
ment, o dels responsables insti-
tucionals”. Ignasi Giménez va dir 
que “hem sortit de l’etapa de crisi 
econòmica amb una desigualtat 
evident i avui fem un pas ferm, 
també, en la  lluita contra la po-
bresa i en la nostra aposta per la 
indústria com a motor econòmic 
de comarca i de país”. 

Aquesta és una de les apostes 
del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses 
del Vallès Occidental, que varen apro-
var ara fa un any l’acord ‘Per un canvi 
de model en la lluita contra la pobresa 
i la desigualtat’, que ha permès tirar 
endavant accions per fer front a la po-
bresa estructural: la necessitat d’un Sa-
lari Mínim Comarcal, el debat sobre el 
model de rendes i el paper necessària-
ment industrial del Vallès Occidental. 

La comarca compta amb 4.366 
empreses del sector industrial i 140 
polígons d’activitat econòmica que 
ocupen el 8% del total del territori 
comarcal. Els dos polígoins de Cas-
tellar compten amb 544 activitats 
econòmiques en aquests moments.   

Presentació de Junts per 
Castellar diumenge

La diputada Miriam nogueras. || pdecaT

pOLÍTicA | eLeCCIons MunICIPaLs

  Redacció

directe al gra i que no es perd en la 
simplicitat del tuit”.

Castellví comptarà també en 
la seva presentació com a candidat a 
l’alcaldia amb la presència de Damià 
Calvet, nou conseller de Territori 
i Sostenibilitat del govern presidit 
per Quim Torra.  Calvet, estret col-
laborador del seu predecessor en 
el càrrec, Josep Rull, ha ocupat du-
rant gairebé 20 anys diversos càr-
recs en les àrees d’arquitectura i ur-
banisme de la Generalitat. També ha 
estat tinent d’alcalde d’Urbanisme, 
Economia i Hisenda de Sant Cugat 
del Vallès.

L’alcaldable de Junts per Cas-
tellar diu que “coneixem bé Damià 
Calvet perquè es va estar negoci-
ant amb ell tot el tema de la senya-
lització de separació de sentit de la 
B-124 i també per la seva implica-
ció en temes de finances a l’Ajun-
tament de Sant Cugat”.  || j. Rius

Puigdemont, 
Míriam nogueras 
i Damià Calvet 
intervindran a l’acte
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política

Prop d’una vintena de persones va participar el vespre de dimarts passat a la 
concentració de La Plataforma en Defensa de les Pensions de Castellar davant 
de la Biblioteca Municipal. Aquesta ha estat la primera trobada de la platafor-
ma que pretén esdevenir un referent per al col·lectiu de pensionistes de Caste-
llar  que, com expliquen els organitzadors, vulguin defensar les pensions públi-
ques. L’acte va comptar amb el suport de les seccions de Sabadell dels sindicats 
UGT i CCOO.  D’altra banda, la plataforma va fer una crida a tota la ciutadania 
perquè se sumi  “a la reivindicació imparable per les pensions”. Des del col-
lectiu exposen que cal denunciar la pèrdua de poder adquisitiu de la gent gran 
i també la “bretxa salarial de les dones pensionistes” i el futur incert de les 
pensions. A la trobada, a més d’oferir una panoràmica sobre l’estat actual dels 
subsidis, els impulsors  de l’entitat van anunciar que properament es crearà 
una pàgina de Facebook de la plataforma i un grup de WhatsApp per tal d’or-
ganitzar més reunions i mobilitzacions a Castellar.  || R.gómez 

Trobada de la Plataforma 
en Defensa de les Pensions

GEnT GRAn | PensIons

Antonio Carpio denuncia 
a la policia haver rebut 
una carta amb amenaces

pp | PoLèMICa

Antonio Carpio, president local 
del PP de Castellar, ha denun-
ciat a la policia haver rebut una 
carta anònima amenaçadora. Se-
gons ha fet públic el propi Carpio, 
la carta l’acusa de pagar algú per 
treure llaços grocs, un fet que 
nega rotundament. 

“Porto ja alguns anys en 
política i els que em coneixen 
al poble saben del meu bon fer. 
Sempre m’he caracteritzat per 
evitar conflictes i respectar la 
pluralitat d’idees i opinions a 
Castellar”, ha explicat el presi-
dent local del PP, el qual ha infor-
mat que va rebre la carta anònima 
segellada a Barcelona dijous pas-
sat. “Lamento profundament 
que es produeixin actes com 
aquest”, ha subratllat Carpio, “a 
la carta se m’acusa d’una cosa 
que és totalment falsa, però el 
que em sembla realment greu 
d’aquesta carta és que no només 
m’assenyalen, sinó que també 
m’amenacen”. A l’escrit literal-
ment és diu “la broma et sortirà 
cara, per cada llaç que despen-
geu en posarem més”.

Carpio confia que les autoritats 
policials puguin identificar l’autor o 
autors de l’escrit. “Mai fins ara he 
rebut cap amenaça ni assetjament, 
i menys a la meva pròpia llar, i no 
ho penso tolerar”, ha conclòs. 

El màxim responsable popular 
a Castellar va ser regidor el mandat 
passat i ha estat el cap de llista en les 
dues darreres eleccions municipals. 

 || Redacció

Anc | 19 I 23 De Juny

La secció local de l’ANC de Caste-
llar organitza pel 19 de juny a les 20 
h a la Sala d’Actes d’El Mirador la 
presentació de la cooperativa Ca-
talana de serveis financers, que té 
la missió d’aconseguir que a Cata-
lunya hi operi, al més aviat possi-
ble, una cooperativa de crèdit, per 
tal de revertir la pèrdua de les nou 
caixes d’estalvi que hi havia a Cata-
lunya fins fa pocs anys. “Ens han 
recomanat des de l’ANC la xer-
rada que té com a objectiu anar 
explicant a la gent que hi ha al-
tres mitjans per no dependre del 
la banca tradicional”, explica la 
presidenta de l’ANC a Castellar, 
Trini Pérez. 

rebuda de la flama del canigó 
D’altra banda, la plaça d’El Mira-
dor serà l’escenari de la rebuda de 
la flama del Canigó el 23 de juny, en 
un acte organitzat per l’ANC, Ball 
de Gitanes, Castellers de Castellar, 
Club Atlètic Castellar, el CEC, la 
CAL i els geganters de Castellar. 
A més de rebre la flama, hi haurà 
una ballada de gitanes, gegants i 
castellers. S’encendrà a la plaça 
una foguera i després hi haurà 
coca i cava gratuït per als assis-
tents a l’acte.  || j. Rius

Presentació de 
la cooperativa de 
crèdit catalana

detall de la carta. || cedida

concentració en defensa de les pensions públiques, dimarts passat || R.g.
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actualitatpla estratègic

Quadern de debat per  
a famílies i joves 

+ pLA ESTRATèGic

L’Ajuntament ha posat en marxa un 
quadern de debat familiar entre els 
1.900 alumnes de 5è de primària a 4t 
d’ESO i els seus pares i mares perquè 
reflexionin sobre la situació actual 
del municipi i sobre com es vol que 
Castellar sigui en els propers 10 anys. La 
iniciativa, que s’inclou dins els treballs 
d’elaboració del Pla Estratègic Castellar 
20/20, “és una invitació a prendre 
la paraula i opinar a casa i en família, 

a través d’una eina de participació 
plantejada de forma molt pràctica i 
per via telemàtica”, segons explica el 
1r tinent d’alcalde Joan Creus. Tots els 
alumnes d’entre 11 i 16 anys podran 
respondre, acompanyats de les seves 
famílies, una enquesta via web que 
s’ha organitzat en 11 àmbits diferents: 
educació, esports, cultura, associaci-
ons i entitats, oci, salut, espai públic, 
comerç, recollida de residus, mobilitat 
i mitjans de comunicació. Els partici-
pants podran valorar i fer propostes de 
millora en cadascun d’aquests àmbits. 
El qüestionari inclou una pregunta de 
valoració global del municipi i de recull 
d’altres propostes. El Quadern de Debat 
Familiar es podrà enviar fins al 30 de 

juny.  Dins d’aquesta fase de propostes 
també s’inclou “el cicle de xerrades 
‘Reflexions’, que compta amb la parti-
cipació de diferents experts, el treball 
encarregat als consells de participació 
ciutadana i uns tallers de propostes 
que es faran a la tardor”.  Aquests 
dies, un dinamitzador està recorrent 
els centres educatius per explicar la 
proposta de quadern als alumnes. A 
més, per incentivar la participació, 
l’Ajuntament sortejarà 15 entrades 
dobles per al concert de Macedònia 
a l’Auditori del 3 de novembre (entre 
els participants de 5è i 6è de primària) 
i 45 entrades dobles per a una sessió 
del programa de cinema de l’Auditori 
(entre els participants de 1r a 4t d’ESO).  

L’economia social, 
motor de canvi

L’economia social va marcar la darre-
ra xerrada del cicle ‘Diàlegs. Reflexi-
ons sobre el futur’ en el marc del Pla 
Estratègic Castellar 20/20 que va tenir 
lloc dijous passat a la Sala d’Actes d’El 
Mirador. En aquesta ocasió, Maravi-
llas Rojo va ser l’encarregada d’apor-
tar la seva experiència en l’administra-
ció pública i en el món cooperatiu per 
tal de posar en valor l’impacte positiu 
que poden tenir al municipi iniciatives 
d’economia social.

Cal destacar que Maravillas Rojo 
ha estat tinent d’alcalde de Barcelona i 
una de les impulsores del projecte d’em-
prenedoria Barcelona Activa.  A més, 
ha estat Secretària General de Treball 
del Ministeri de Treball i Immigració 
d’Espanya, i Secretària General del 

Maravillas Rojo, dijous passat, a la Sala d’Actes d’El Mirador  || j. moReRa 

Maravillas rojo va 
passar pels ‘Diàlegs. 
reflexions sobre futur’ 
del Pla estratègic 
Castellar  20/20

 Rocío Gómez

Centre Iberoamericà de Desenvolu-
pament Urbà  (CIDEU). Actualment, 
és presidenta de la cooperativa Aba-
cus. “Està canviant profundament la 
manera de viure, de relacionar-nos, 
de produir i de consumir”, va expli-
car Rojo. Això requereix repensar el 
futur de les ciutats, per no caure en la 
“improvisació”. “Cada dia hi ha més 
persones que tenen inquietuds èti-
ques, socials i mediambientals”, va 
apuntar l’experta. Això es trasllada a 
àmbits com l’alimentació, per exem-
ple, amb la proliferació de comerços i 
cooperatives de productes ecològics i 
de quilòmetre zero. Aquestes reivindi-
cacions també es traslladen al sector 
de la moda, “la gent es pregunta com 
i qui fa la roba i qui hi guanya, per a 
qui és el benefici. Hem de començar 
a valorar el treball i no el capital”.  

Tanmateix, el poder adquisitiu 
dels consumidors fa que sovint optin  
pel producte més econòmic en lloc dels 
productes de proximitat que afavorei-
xen els productors locals.

Amb tot, la ponent va constatar 
que el cert és que la societat dema-
na organitzacions cada vegada més 
transparents, amb més equitat, que 
expressin els seus valors i el seu codi 

ètic, demana una “transformació del 
model econòmic”. “Els valors són el 
que t’identifica. La confiança es con-
verteix en el gran element de compe-
titivitat i de fidelització dels nostres 
temps”, va dir. En paraules de Rojo, 
l’economia social “és una manera de 
fer empresa, quan la globalització i 
el desenvolupament tecnològic ens 
marquen com a tendències de futur 
la col·laboració i la complementari-
etat”, va afegir.

Per a la ponent, el full de ruta 
passa per acceptar que “les ciutats 
amb ànima s’identifiquen pels valors 
que comparteixen i per les oportu-
nitats que generen i distribueixen”. 
En aquest sentit, Rojo  va recordar que 
l’economia social no només fa referèn-
cia a les entitats del tercer sector o a 
la inclusió laboral de persones amb 
diversitat funcional, sinó que va molt 
més enllà. “Aconseguir un desenvo-
lupament econòmic, sostenible, in-
clusiu i sostingut en el temps ha de 
formar part de l’agenda urbana”, 
va remarcar.

Quant a les organitzacions que 
a hores d’ara aposten per l’econo-
mia social, s’estructuren fonamen-
talment com a cooperatives. La po-
nent va posar l’exemple d’alguns casos 
d’èxit com la cooperativa d’energia 
verda Som Enegia, que compta amb 
més de 60.000 socis. “Aposten per 
un consum d’energia diferent. La 
innovació social està en la manera 
de gestionar,  un gestió amb equitat, 
i això no és tangible”, va reconèixer 
Rojo.  L’experta també va posar en al-
tres propostes d’economia social com 
Suara, que opera en el sector d’aten-
ció a les persones, la mateixa Abacus 
- que presideix Rojo -, o la cooperativa 
de làctics La Fageda, que  “dona feina 
a persones amb diversitat funcional 
de la Garrotxa”. 

Finalment, l’experta va posar 
l’accent en què cal visibilitzar i donar 
suport a les iniciatives d’economia 
social des dels governs locals, “s’han 
de detectar, estimular i potenciar”. 
“Cal un relat municipal que aposti 
per l’economia social”, va concloure.

nova sessió dijous vinent

La propera sessió serà dijous vinent.  
Patricia Ros, psicòloga clínica, respon-
sable del Servei Municipal de Preven-
ció de les Adiccions a l’Ajuntament de 
Tarragona parlarà sobre “La imple-
mentació de Planet Youth a Tarrago-
na”, programa per prevenir addicions 
entre els joves.  
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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.

Avui podria semblar un dia trist, i en el 
fons ho és, perquè ens ha deixat el nos-
tre pare. Tot i la edat o el delicat estat 
de salut en què es trobava, no es pensa 
que pugui arribar tan de sobte. Però 
a l’hora es té aquell sentiment d’ale-
gria i de satisfacció, perquè et queda el 
record agradable de tot allò que hem 
rebut de la persona que acabes de per-
dre. El Santos era una persona de po-
ques paraules, però d’un gran cor, que 
es va guanyar l’amistat i el reconeixe-
ment de totes aquelles persones amb 
les que va tenir relació des que va arri-
bar a aquest poble pels volts dels anys 
50 del segle passat, obrint-se camí amb 
molt d’esforç, va treballar dur, al princi-
pi al bosc, després en diverses empre-
ses de poble com ara la Tolrà, Els Clols 
(pelleria) i Satina. I sempre al costat de 
la Ramona, la seva esposa, que tampoc 
es va quedar al darrere en l’esforç i el tre-
ball per tirar endavant la seva família. 
Prova d’això ha sigut la gran quantitat 
de gent que l’han fet costat per acompa-
nyar-lo en el seu camí final. Companys 
de feina, veïns, familiars, amics vincu-
lats molts d’ells amb les activitats dels 
seus fills i nets, activitats tant culturals 
com el Ball de Bastons, el Ball de Saló o 
esportives com ara el patinatge i podrí-
em afegir algunes més.
A tots vosaltres us volem donar les grà-
cies per les mostres de condol i l’escalf 
que vam rebre en aquest dia tan espe-
cial per a nosaltres. Santos, descan-
sa en Pau.

Agraïment

 Família castillo-Martínez

 Josep M calaf*

 pau castellví*

iuen que nous aires 
cortesans pretenen 
airejar l’espessa pol-
lució que des de fa 
massa temps plane-
ja per sobre dels nos-

tres caps. Nous déus que, enfilats 
insospitadament en els més alts al-
tars, ens envien estranys senyals de 
concòrdia i conciliació. Però les llar-
gues nits de plors i pors enfrontades 
amb els nous llogaters del poder per-
meten afirmar que són tan senyors 
de les formes suaus com esclaus 
dels pensaments intransigents. Per 
una pura qüestió de salut mental 
és preferible esperar poc d’aquells 
que, fins ara, han actuat despieta-
dament i matusserament.
L’àngel Borrell, enviat especial del 
déu Sánchez que l’aguanta, sembla 
que ja te el diagnòstic clar. En la 
seva encíclica pastoral diu que un 
bon grapat de mortals han portat 
el país al límit de la confrontació so-
cial. Han comès l’enorme pecat de 
tenir un pensament i un sentiment 
diferent del que diuen les inamovi-
bles sagrades escriptures. Tant li fa 
que aquests pecadors impenitents 
s’expressin per les vies pacífiques i 
democràtiques. Tant li fa que l’im-
perdonable falta comesa consistís 
a donar la veu a pecadors i devots, 
per si volien un cel millor.  Tant li 

quest diumenge, 17 
de juny a les 19:30h 
el President a l’exili 
Carles Puigdemont 
(des de Berlín), el 

Conseller Damià Calvet, la dipu-
tada Míriam Nogueras i un ser-
vidor convergirem a la terrassa 
d’El Mirador per presentar un nou 
espai polític al poble, homòleg del 
que Junts per Catalunya represen-
ta a nivell nacional.
Junts per Castellar neix amb els 
objectius de portar l’esperit de l’1 
d’octubre i de la República catala-
na a l’Ajuntament de Castellar, així 
com de liderar una transformació 
que ens ajudi a recuperar l’amor 
propi que hem perdut com a poble 
en els darrers anys, amb coratge, 
innovació i la participació activa i 
rellevant de la ciutadania.
És per això que, a part de dedicar 
unes paraules per part de cada un 
de nosaltres a aquells que ens hi vul-
gueu acompanyar, també aprofita-
rem l’avinentesa per portar a terme 
una consulta sobre el caràcter que 
hauria de tenir l’opció política que 
acabem constituint de cara a les 
eleccions municipals del 2019: els 
partits republicans hauríem d’anar 
junts a les eleccions municipals?
Aquest diumenge, tens una cita 
amb la història del nostre poble. 
Vine i viu en primera persona el 
començament d’una nova era per 
Castellar. Ara més que mai la polí-
tica és una responsabilitat moral. 
Alliberar els presos polítics és una 
responsabilitat moral. Portar a 
terme el mandat de les urnes, un 
mandat que ens vam guanyar apos-
tant el físic i la llibertat, és una 
responsabilitat moral. Restituir a 
totes aquelles persones agredides 
i censurades il·legítimament per 
l’article 155 de la Constitució és 
una responsabilitat moral. Fer de 
Castellar un poble en el que joves, 
mares i pares de família, gent gran 
i molts d’altres puguem viure i par-
ticipar amb plenitud, és una res-

D

A

Ora pro nobis

Aquest diumenge, neix 
Junts per Castellar 
de la mà del President 
Puigdemont

continua a la pàgina 11

El passat dijous 7 de juny, a les 20:35h, 
circulava amb el meu cotxe pel qui-
lòmetre 24 de la carretera de cor-
bes de Terrassa (C-1415b) direcció 
Castellar, quan enmig d’un revolt, 
en evident excés de velocitat i amb 
nul·la visibilitat, un vehicle esportiu, 
un Posche gris (bastant nou a jutjar 
per la matrícula) ens va avançar de 
forma més que temerària a mi i a 2 
vehicles més, posant la meva vida, la 
seva i la de qui venia de cara en perill.

Avançament temerari

 Joan Garrigó

Fa poc més d’una setmana es va 
fer palès a tots els mitjans de co-
municació els enregistraments il-
legals a la presó d’Estremera dels 
presos Oriol Junqueras, Raül Ro-
meva i Jordi Turull fent diverses 
tasques: jugant a tenis, impartint 
classes, escombrant, etc.
Els periodistes que presentaven la 
notícia s’exclamaven –i amb raó- 
de la vulnerabilitat que s’havia 
produït de la intimitat de les per-
sones enregistrades, que s’hauri-
en de demanar accions legals a les 
institucions penitenciàries i que és 
sabés qui o quins eren els respon-
sables d’aquest acte ignominiós. 
Fins aquí tot correcte per part 
dels mitjans de comunicació, però 
–sempre hi ha un però- aquests ma-
teixos comunicadors publicaven 
el visionat d’aquestes imatges en 
pro –segons ells- de la informació, 
o sigui, criminalitzen el fet, però al 
mateix temps s’aprofiten d’aquest 

Tot per l’audiència?

 Òscar cardona

La setmana passada, a la pàgina 16, 
L’Actual va ometre que també s’in-
clou a les Nits d’Estiu que l’Agrupa-
ció de Veïns del Pla celebrarà la 35a 
Revetlla de Sant Jaume, del 20 al 22 
de juliol.

Fe d’errades

Càritas Castellar agraeix profun-
dament la generositat i rapidesa en 
la resposta de diferents castella-
rencs que, davant la petició d’una 
cadira de rodes i d’un congelador, 
es van posar a disposició de l’en-
titat per solucionar el problema. 
Gràcies a ells hem pogut solucio-
nar aquest parell de mancances 
que ens ajuden a millorar les pres-
tacions desinteressades que, des 
de Càritas, ens esforcem a mante-
nir en benefici de les persones ne-
cessitades de la nostra vila.

Nota d’agraïment

 càritas

L’avançament va ser tan perillós 
com absurd, ja que ens vam trobar 
als pocs minuts aturats davant el 
mateix semàfor. En anar a denun-
ciar-lo a la Policia Local em van dir 
que allò no era competència seva, i 
que les coses de trànsit s’han de de-
nunciar als Mossos d’Esquadra. I la 
comissaria dels Mossos de Terras-
sa em van dir que malauradament 
la denuncia voluntària no aniria en-
lloc, perquè aquella carretera no té 
cap punt senyalitzat de línia conti-
nua i que malgrat i conduir con un 
energúmen, aquell senyor no va co-
metre cap infracció demostrable, i 
és la meva paraula contra la seva.
Animo a tots el que veiem animalades 
a la nostra carretera a omplir instàn-
cies a l’ajuntament per tal que senya-
litzi correctament la via i a posar ra-
dars si cal. De poc serveix explicar-ho 
als nostres propers i que les paraules 
se les endugui el vent. Per tal que pu-
guem anar i tornar de treballar dig-
nament, sense que ens hi vagi la vida 
per un descerebrat al volant.

suposat delicte per esbombar-lo 
de la forma més ignominiosa, amb 
una doble moral, i per interessos 
econòmics. Tot s’hi val per tal de 
tenir una bona audiència, la in-
formació ha d’estar per sobre de 
ser coherents entre el que es diu i 
el que es fa i ho justifiquen tot de-
mostrant poca ètica professional. 
Que no ens prenguin el pèl, si no 
és ètic ni legal que s’enregistrin 
imatges dins d’una presó, com 
pot ser ètic que es publiquin? No 
tot s’hi val! 
Estem en un moment històric on 
els valors sembla que valguin poc, 
menyspreem o banalitzem la serie-
tat, l’ètica, i en canvi justifiquem la 
doble moral i ens convertim tots en 
uns aprofitats de qualsevol circum-
stància que ens beneficiï a qualse-
vol preu. Hem perdut el nord i no 
ens podem permetre perdre ni el 
nord ni la vergonya.

ponsabilitat moral.
La política que el país i el poble 
necessiten per tirar endavant és 
una POLÍTICA en majúscules a 
través de la qual tot pot ser possi-
ble. Aquesta política no és possible 
sense la participació i la genero-
sitat de tothom, partits diferents, 
gent de totes les condicions i en-
titats. Aquest és el moment del 
poble: vine i ajuda’ns a posar la pri-
mera pedra del canvi a Castellar.

* Alcaldable de Junts per castellar
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opinió

questa setmana s’ha ce-
lebrat la cloenda del 10è 
curs de l’Aula, una en-
titat que va començar 
amb 70 sòcies i socis el 

mes d’octubre de l’any 2008 i on actu-
alment en consten 436. 
Com a conseqüència de l’activitat que, 
amb molt d’èxit, es feia a Sabadell des 
de l’any 2006, i en la qual participa-
ven persones del nostre poble, el mes 
d’abril del 2008, l’Anna Maria Alguer-
suari es va dirigir a l’Ajuntament, per 
escrit, oferint-se per organitzar una ac-
tivitat semblant a Castellar del Vallès.
A finals de maig, la Sra. Glòria Massa-
gué va convocar una reunió a Ca l’Albe-
rola per comentar als assistents esco-
llits la possibilitat d’establir una Aula 
al nostre poble.
Amb moltes ganes de treballar, il·lusió 
i bona voluntat, es van començar a 
donar els primers passos sota el gui-
atge i l’assessorament de l’Aula de Sa-
badell; amb el suport de l’Ajuntament; 
el de l’Arxiu d’Història; el de la Gene-
ralitat de Catalunya i les aportacions 
voluntàries de diferents empreses, en-
titats bancàries i comerços de la vila.
El dia 7 d’octubre es va celebrar l’acte 
inaugural amb la conferència “Els co-
lors del món”, a càrrec del professor de 
la URLL, Sr. Francesc Lozano Winter-
halder, a la Sala Blava de l’Espai Tolrà.
La primera Junta Directiva fou cons-
tituïda de la següent manera: Presi-
dent:   Sr. Ramon Casadesús i Pérez;
Vicepresidenta:   Sra. Anna Maria Al-
guersuari i Bes; Secretària:   Sra. Te-
resa Vilarmau i Comas; Tresorer:   Sr. 
Lluís Vila i Sors; Vocals:   Sra. Núria 
Juncadella i Roig – Sra. Maria Jesús 
Gómez i Giraldo – Sra. Carme Gonzá-
lez i Monfort – Sra. Nativitat Manone-

  primera dècada. || joan mundeT

L’Aula d’Extensió 
Universitària per a Gent 
Gran ha complert 10 anys

A pLAÇA MAJOR

JUnTA diREcTiVA AULA 
d’EXTEnSió UniVERSiTÀRiA

 pepa Martínez*

imarts vam assistir 
a la cloenda d’un nou 
curs de l’Aula d’Ex-
tensió Universitària 
de la Gent Gran de 

Castellar del Vallès. Ha estat un 
curs especial ja que feia el número 
deu des de la seva creació al maig 
de 2008. La trajectòria que ha tin-
gut l’Aula al llarg de la seva dècada 
d’existència l’han convertit en un 
referent, tant entre la resta d’en-
titats de la nostra vila, com entre 
les diferents aules de Catalunya.
L’èxit que ha tingut l’Aula és con-
seqüència de la bona feina que han 
fet les diferents juntes, que al llarg 
d’aquests anys s’han encarregat 
de programar tota mena d’activi-
tats, des de les conferències amb 
les temàtiques més diverses que 
es fan cada dimarts, fins als viat-
ges i sortides culturals.
Amb més de 400 socis que parti-

D
L’Aula, una feina ben feta

ve de la pàgina 10

lles i Guasch – Sra. Pepita Martí i Piñol 
– Sra. Isabel Molet i Colomina – Sr. Ma-
nuel Navas i Ortiz – Sr. Jaume Planas 
i Torres – Sr. Josep Pons i Soley i Sra. 
Victòria Martí i Candini (que es va in-
corporar el mes de gener del 2009).
Les previsions més optimistes conta-
ven arribar a 50 socis però, a finals del 
primer trimestre ja n’eren 70.
Les conferències s’exposaven cada di-
marts, a les 6 de la tarda, puntualment, 
a La Sala de Petit Format de l’Ateneu, 
que té un aforament de 92 places.
Com que L’Auditori estava tancat per 
reformes, molt aviat no es van poder 
tramitar noves inscripcions per manca 
d’espai i la llista d’espera anava crei-
xent. Si s’havia de celebrar un acte 
de “portes obertes”, es feia a La Sala 
Blava de l’EspaiTolrà.
A partir del 2010, quan es van acabar 
les obres de reforma de L’Auditori, 
l’Ajuntament ens el va cedir, així com 
La Sala d’Actes i d’aquesta manera, 
vàrem poder acceptar totes les per-
sones que esperaven per a ser socis 
de l’entitat.  
Les activitats van augmentar: Sessi-
ons de cinefòrum, sortides culturals, 

concerts, viatge de final de curs, col-
laboracions amb altres entitats i les 
crítiques eren bones.
Els estatuts diuen que al cap de 4 anys 
hi pot haver una renovació de mem-
bres de la Junta i l’any 2012, es va pro-
duir aquest canvi: President:   Sr. Joan 
Pinosa i Torres; Vicepresidenta:   Sra. 
Anna Maria Alguersuari i Bes; Secre-
taria:   Sra. Carme Vinaixa i Caldentey 
– Sr. Josep Serrà i Gili; Tresorer:   Sr. 
Lluís Vila i Sors; Vocals:  Sr. Magí Ca-
sañas i Vallès – Sr. Ramon Fabregat i 
Gil – Sr. Josep Lluís Martino i Sánchez 
– Sr. Jaume Planas i Torres – Sr. Josep 
Pons i Soley i Sr. Albert Vallès i Costa.
La trajectòria de l’Aula ha estat tot un 
referent entre els habitants de Caste-
llar. Com a entitat local penja de les re-
gidories de Cultura (Sr. Aleix Canalís) i 
de Programes Socials (Sra. Pepa Mar-
tínez), el quals ens han donat sempre 
el suport i ajut necessaris.

La segona Junta Directiva, per causes 
imprevistes, no va exhaurir els quatre 
anys de permanència i el mes de setem-
bre del 2014, mitjançant una Assem-
blea General Extraordinària, es va pre-
sentar la candidatura que ha gestionat 
l’Aula fins ara: President:   Sr. Josep 
Maria Montané i Sorigué; Vicepresi-
denta:   Sra. Àngels Calvet i Castillo ; 
Secretaria:   Sra. Carme Amoravieta i 
Buxadé; Tresorer:   Sra. Marta Ibáñez 
i Marcos; Vocals:   Sra. Anna Maria Al-
guersuari i Bes – Sra. Victòria Martí 
i Candini – Sr. Josep Pons i Soley – Sr. 
Vicenç Sellés i Vidal
Col·laboradors:   Sra. Conxita Campos i 
Lamata – Sr. Magí  Casañas i Vallès – Sr. 
Ramon Fabregat i Gil – Sr. Joan Montes 
i Oliveras – Sr. Jaume Planas i Torres
La tasca d’aquesta tercera Junta Di-
rectiva finalitza amb el curs 2017–2018. 
Una nova Junta està en procés de cons-
titució per poder fer-se càrrec dels 

compromisos de l’entitat, el proper 
mes de setembre, quan s’iniciï el curs.
Cal agrair a totes les juntes la feina 
feta, sense cap afany de lucre, només 
amb l’objectiu de promoure i difondre 
la cultura, a nivell universitari, entre 
la gent gran, la qual cosa ha contribu-
ït a donar més qualitat als serveis de 
l’Aula. A Catalunya, sempre ha estat 
la societat civil la que ha tirat enda-
vant associacions culturals, de lleure, 
de natura i d’altres; gràcies a perso-
nes que, de manera desinteressada, 
han esmerçat esforços personals en 
bé de la comunitat.
En el camp pedagògic, L’Aula està vin-
culada a la UAB i federada a AFOPA.
Desitgem que l’entitat continuï essent 
un punt de trobada per a tot aquell 
que tingui inquietud per ampliar els 
seus coneixements i ganes de partici-
par activament d’unes activitats so-
cials enriquidores.

cipen activament a les propostes 
organitzades, l’Aula s’ha consoli-
dat plenament en l’àmbit sociocul-
tural de la nostra vila.
Gràcies a l’Aula molts castella-
rencs i castellarenques han pogut 
aprofitar el temps de que disposa-
ven per la seva jubilació per man-
tenir-se intel·lectualment actius, 
completar la seva formació i satis-
fer les seves inquietuds culturals. 
Compromís, dedicació i implicació 
són les paraules que millor definei-
xen a les persones que han estat al 
capdavant de l’entitat i, amb tota 
seguretat, a la nova junta, encap-
çalada per l’Anton Carbonell, que 
el passat dimarts es va fer càrrec 
de l’Aula.
Des d’aquestes pàgines vull felici-
tar la junta sortint per tota la bona 
feina que ha fet i pel seu esperit 
de col·laboració amb el munici-
pi. Alhora, vull animar a la nova 
junta a seguir treballant com fins 
ara i posar-me a la seva disposi-
ció per col·laborar en tot el que 
sigui necessari.

* Regidora de programes Socials

De veritat pensa l’escolanet Borrell 
que la repressió és la millor mane-
ra de seduir? És aquesta tota la ca-
pacitat negociadora que pot oferir 
un estat terriblement debilitat? Si 
un Estat necessita d’aquests per-
sonatges i d’aquestes accions per 
subsistir és que te molt poca en-
titat. I, el que és pitjor, tanta ex-
hibició de fortalesa no fa més que 
evidenciar la seva feblesa. Es com 
el ferotge masclista que vol man-
tenir agressivament la parella al 
seu costat. No l’importa gens que 
sigui en una situació de submissió 
o d’obediència.
La feblesa de l’Estat, penso, és el 
gran problema que fa que el conflic-
te tingui difícil solució. Contrària-
ment al que pensen molts, jo crec 
que un estat fort sabria trobar so-
lucions plausibles al conflicte. Però 
un estat dèbil està permanentment 
en conflicte amb si mateix ja que 
té por que el reconeixement de 
l’altra part acabi amb la desapa-
rició pròpia. 
Ora pro nobis
 

*Regidor d’ERc

sense l’aval ciutadà? Res a dir de 
la progressiva centralització de 
l’Estat? Res a dir sobre el terrible 
dèficit fiscal que impedeix millors 
recursos en sanitat, educació, in-
fraestructures i polítiques soci-
als? Res a dir de la parcialitat de 
la fiscalia en perseguir a determi-
nats col·lectius pacífics i evitar a 
d’altres clarament agressors? Res 
a dir d’un estatut fallit que gene-
ra decepció i desafecció amb l’Es-
tat? No són aquestes algunes de les 
causes que explicarien el posicio-
nament d’un gran nombre de ca-
talans? Malgrat tot, no és l’odi ni 
la insolidaritat ni la desesperació 
el que mou el col·lectiu. És l’espe-
rança i la democràcia participati-
va allò que anima el procés. Si un 
moviment alegre i somrient pot ser 
acusat de provocar confrontació 
social emprant aquelles eines que 
li dona qualsevol democràcia és 
que l’Estat està greument malalt. 
I qui ho diu profundament injust.
Poca esperança d’entesa ofereix 
aquell que vol ser tan despietat 
amb la víctima com clement amb 
el botxí. 

fa que, sense els preceptius judi-
cis celestials, els infectats paguin 
amb la seva llibertat o el seu exili 
la seva gosadia irreverent. La fa-
cilitat en trobar culpables només 
és equiparable a la dificultat en en-
tendre el conflicte. I sense abor-
dar el conflicte no deixaran d’apa-
rèixer nous “culpables”. 
L’única conclusió possible de l’anà-
lisi de nostre senyor Borrell és que 
te més la virtut d’allunyar-nos de 
la solució que d’acostar-nos al pro-
blema. Ora pro nobis!
Res a dir de l’agressivitat dels cos-
sos policials de l’Estat? Res a dir 
de la violència i la impunitat de 
l’extrema dreta? Res a dir de la 
corrupció que ha alterat la demo-
cràcia participativa i que ha min-
vat possibles recursos a la població 
més feble? Res a dir de les coac-
cions que es sustenten en les cla-
vegueres de l’Estat? Res a dir de 
l’arbitrària actuació de bona part 
de la justícia espanyola? Res a dir 
a un Estat que vol mantenir una 
monarquia corrupta i il·legítima 
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formació

L’Escola Municipal d’Adults obre el 
proper dilluns el període d’inscrip-
cions per als nous alumnes que vul-
guin cursar alguna de les disciplines 
de l’oferta formativa que s’imparti-
rà al centre el proper curs 2018-2019, 
després que durant la primera quin-
zena del mes s’hi hagin pogut inscriu-
re els antics alumnes. 

Una de les novetats del pro-
per curs és la informàtica. Es faran 
dues sessions setmanals, de 18.30 a 
20 hores, en dies encara per confir-
mar. Es treballaran nocions bàsiques 
d’informàtica: entorn Windows (car-
petes, arxius, finestres, disc extern 
de memòria, etc.), entorn Google 
(eines de cerca, Drive –textos, pre-
sentacions, formularis, full de càlcul, 
etc.–), Gmail, Google fotos, Youtube, 
aplicacions mòbils, gravació i edició 
de vídeo i xarxes socials. Aquest curs 
s’adaptarà a les necessitats del grup.

A banda de l’ampliació amb clas-
ses d’informàtica, l’oferta per al curs 
2018-2019 inclou moltes altres pro-
postes, com la Formació instrumen-
tal de primer, segon i tercer nivell, que 

Inscripcions a l’escola d’adults

Alumnes en una de les classes de l’Escola Municipal d’Adults  || q. pascual

L’oferta formativa inclou, com a novetat, un curs d’informàtica

 cristina domene

EdUcAció | nou Curs

El Mirador Centre de Coneixe-
ment ha donat a conèixer l’ofer-
ta formativa de l’any acadèmic 
2018-2019, una vintena de pro-
postes adreçades a diversos tipus 
de públic. 

Les inscripcions a aquests 
cursos s’obriran dilluns que ve, 
18 de juny, i es podran formalit-
zar fins a l’inici de cadascuna de 
les propostes.

Les inscripcions a tots aquests 
cursos es poden formalitzar al Ser-
vei d’Atenció Ciutadana (SAC) d’El 
Mirador, dilluns i divendres de 8.30 
a 14.30 hores i de dimarts a dijous de 
8.30 a 19 hores. Cal tenir en compte 
que durant l’estiu (del 2 de juliol al 
16 de setembre), l’horari d’atenció 
del SAC serà només de matí: de di-
lluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.

Com és habitual, El Mirador re-
cull també el curs que ve l’oferta for-
mativa de conversa en anglès adreça-
da als infants, alumnes de primària, 
de secundària i cursos de conversa en 
anglès per a adults.

D’altra banda, l’oferta d’infor-
màtica i TIC inclou cursos d’Inter-
net,  d’informàtica i d’ofimàtica. A 
més, com a novetat, s’oferiran cursos 
de creació de videojocs i també d’edi-
ció de vídeo. Pel que fa a les noves 
tecnologies, es manté l’itinerari 
formatiu de programació creati-
va amb llenguatge Scratch.

Els cursos d’habilitats socials 
com grafologia, pilates i la proposta 
“Lidera tu vida en 10 pasos” tam-
poc faltarà a partir del setembre. 

cursos d’estiu, gratis

A més, El Mirador oferirà aquest 
estiu dues propostes formatives gra-
tuïtes. D’una banda, “Grafologia d’es-
tiu”, un curs de tres dies de durada. 
D’altra banda, els infants podran re-
alitzar un taller de Robotix, en què 
podran interactuar amb robots Lego. 
La proposta s’ha programat del 2 al 
17 de juliol. 

La informació completa es pot 
consultar a la pàgina web www.elmi-
radorcastellar.cat.   || Redacció

El Mirador es prepara 
per al pròxim curs

OFERTA AcAdèMicA | InsCrIPCIons

Les inscripcions a la vintena de propostes 
que s’ofereixen  s’obrirà dilluns, 18 de juny

s’impartirà entre dilluns i divendres  
de 15 a 17 hores.

L’escola ofereix ensenyaments 
inicials d’anglès i català; també  Gra-
duat d’Educació Secundària (GES), 
un curs que s’impartirà diàriament, 
en horari de matí (de 9.30 a 12.40 h) o 
de vespre (de 18.30 a 21.30 h); Prepa-
ració per a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà o Superior i 
per a les proves d’accés a la Universi-
tat de majors de 25 anys i de 45 anys. 

A banda, l’Escola d’Adults ofereix al-
tres formacions més concretes com el 
Curs per a nouvinguts, el curs Neces-
sitats educatives especials, el Taller de 
literatura i les càpsules Un cop de mà. 

Per formalitzar les sol·licituds, 
les persones interessades s’hauran 
d’adreçar directament al centre, situ-
at al carrer dels Pedrissos, 9 (93 714 83 
55), fins al 29 de juny, en horari de di-
lluns a divendres de 9.30 a 12.30 hores 
i de 17.30 a 21 hores. 
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esportsfutbol

La penya blaugrana segueix 
la recerca de ‘gamers’

la penya solera Barcelonista 1952 
segueix buscant jugadors d’entre 
8 i 18 anys, per representar a l’en-
titat en el torneig de pro evoluti-

on soccer 2018, organitzat per la 
penya Blaugrana de montmeló el 
pròxim 30 de juny. per participar no 
cal ser soci del Barça ni de la penya 
i els guanyadors poden optar a di-
versos premis com samarretes o 
motxilles del Fc Barcelona. 

El cE Mercantil campió del 
Torneig de futbol sis de la 
penya Arlequinada
 
el ce mercantil va aconseguir la 
victòria a la primera edició del Tor-
neig de futbol sis aleví, disputat a les 

instal·lacions de can Font, després 
de superar a la final per 5-3 al cer-
cle sabadellès. el partit va mantenir 
l’emoció fins al final, arribant amb 
empat a tres als últims dos minuts, 
on els blaugranes aconseguien els 
gols de la victòria.

La Penya Blanc-i-blava de Castellar 
va ser guardonada pel seu 25è ani-
versari (1992-2017) a l’estadi de Cor-
nellà-El Prat, on el vicepresident del 
club, Adolf Rousaud, va fer entrega 
d’un diploma acreditatiu al president 
Ramon Roig i al directiu Julià Riba-
tallada, en la solemnitat de la Sala 
President del camp.

Tot i això, aquest no han estat 
25 anys de flors i violes per a la penya 
castellarenca, que començava el seu 
recorregut anys abans de l’olímpic 
92, quan un grup de ‘pericos’ es re-
unien per a veure els partits del RCD 
Espanyol en diversos llocs.

Va ser l’any de l’ascens a Prime-
ra -l’últim aconseguit pel club- quan 
el grup va decidir legalitzar-se com 
a penya blanc-i-blava, tot i que van 
seguir rodant per diversos locals 
com l’Hostal Martinet o el Bar Sant 
Jaume, abans d’establir-se al local 
del carrer Major, on van estar gai-
rebé 15 anys, fins que el van aban-
donar el 2015.

Roig, a la junta des del 2009, va 
ser un dels organitzadors de l’aplec 
de penyes blanc-i-blaves del 29 de 
maig del 2011 a Castellar i admet que 
en els millors anys “érem 75 socis” 
tot i que ara arriben a la seixantena.

Un ‘perico’ de sentiment, Roig 
explica que a Castellar  “hi ha molts 
seguidors de l’equip que no són 

Castellar, 25 anys en blanc-i-blau
La Penya blanc-i-
blava rep l’homenatge 
del rCD espanyol

socis de la penya i moltes vegades 
els convidem quan els trobem pel 
carrer, tot i que costa molt con-
vencer-los”.

La penya subsisteix amb les 
quotes mensuals dels socis -5€ al 
mes- i després d’una travessa pel 
desert, on van acabar en un local de 
l’Associació de Veïns de Can Carner, 
des del 2016 van aconseguir un petit 
local al número dos del carrer Illes 
Balears. Aquest lloc esdevé un nou 
centre de culte pels blanc-i-blaus, on 
es poden trobar alguns dels elements 
històrics del club i de la penya, que 
han anat col·leccionant durant anys.

Allà es reuneixen una colla de 
socis per veure els partits del seu es-
timat equip, tot i que reconeixen que 
“els horaris actuals fan molt difícil 
la reunió per a veure els partits. Un 
divendres o un dilluns  és complicat 
ajuntar a la gent”.

En l’acte a l’estadi de Cornellà-El 
Prat la presència d’exjugadors del club 
del 1992 va ser completada per Eloi 
Pérez, Diego Orejuela i Xavi Escaich, 
tres dels millors jugadors d’aquell mo-
ment.

El vicepresident del club, Adolf 
Rosaud, va ser l’encarregat de l’entrega 
a socis i penyes, els diplomes acredita-
tius d’aquest 25è aniversari. La direc-
tora de penyes, Araceli Pérez, ‘perica 
de l’any’ per la revista La Grada, també 
va fer costat als penyistes.

“Tots els que som ‘pericos’ 
ho som de sentiment. En el meu 
cas, l’avi i el pare ja eren de l’Es-
panyol i el meu fill també ho és. És 
un sentiment”, explica el directiu 
Julià Ribatallada, que va acompa-
nyar al president Roig a la recollida 
del diploma. “Ser d’aquest equip, 
és una ramificació sanguínia, un 
acte de rebel·lia” afegeix Roig. 

El president, Ramon Roig, amb el directiu de la penya Julià Ribatallada, al local del carrer illes balears número 2. || a. san andRés

  Albert San Andrés

Un dels moments històrics de la penya va ser l’organització del 21è Aplec de penyes de l’Espanyol ara fa 7 anys. || aRxiu
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Éric Rubio amb el seu pare, després de la cursa a Santa coloma. || cedida

L’igualada Hc celebrant  la victòria aconseguida al dani pedrosa. || cedida

El pilot de set anys, Éric Rubio va aconseguir la cinquena posició a la 
cita de Santa Coloma de Farners de cursa americana. El jove castella-
renc va aconseguir la segona posició de la graella, però la moto li va fa-
llar quan rodava colíder, no podent acabar la primera màniga. Tot i els 
problemes mecànics, Rubio va aconseguir participar en la segona, per 
marcar una cinquena posició final.  || a. san andRés

L’Igualada HC en categoria júnior i el CP Voltregà en infantil van aconse-
guir la victòria a la fase final de la Copa Federació d’hoquei patins, disputa-
da al pavelló Dani Pedrosa de Castellar, durant el cap de setmana passat. 
Els igualadins van superar per 4 a 6 a l’Arenys de Munt en la final, mentre 
que el Voltregà es va desfer per  6-4 del CP Vic.  ||  a. san andRés 

MOTOR | Cursa aMerICana

HOQUEi | CoPa FeDeraCIó

Problemes per a Éric Rubio a  la prova 
de Santa Coloma de Farners

L’Igualada HC júnior i el CP Voltregà 
infantil s’emporten la Copa Federació

El Club Bitlles Castellar segueix 
d’enhorabona una setmana més 
amb la consecució de la segona 
posició a la fase final de la Copa 
Catalunya de clubs, on debutava 
aquesta temporada. La Galera, 
a les terres de l’Ebre, va acollir 
als vuit equips finalistes, els pri-
mers classificats de cada grup.  
La igualtat va ser la tònica de la 
jornada, amb molt pocs punts de 
diferència a les primeres parti-
des, destacant el José Cruz, del 
Colobrers, amb 90 punts a la se-
gona partida.

els Colobrers, subcampions

L’equip castellarenc 
de bitlles aconse-
gueix la segona 
posició a la Copa 
Catalunya de clubs

A la segona fase, el frec a frec dels 
equips donava màxima emoció a la jor-
nada fins als instants finals, on els cinc 
millors equips van passar ronda, per tor-
nar-se a enfrontar entre ells. 

Finalment, el Vall-llobrega s’empor-

biTLLES cATALAnES | CoPa CataLunya

Els jugadors del cb colobrers després de la disputa de les partides. || cedida

Tres victòries al català

Els pilots de l’Escola de Trial ‘ELBIXU’, Alan Rovira (minime), 
Lluc Roa (promesa) i Marcos Jurado (màster), van aconseguir 
la victòria a la segona prova puntuable del Campionat de Cata-
lunya de bike-trial, disputat a la Pobla de Claramunt (Anoia), on 
van participar un total de vuit ciclistes de l’Escola. A més, Martí 
Troya acabava en segona posició en promesa, Naia Rovira era 
cinquena en fèmines i Unai Marcos aconseguia la sisena posi-
ció a benjamí. El dia anterior,  a la Copa Catalana de trial-bici, 
emmarcada dins de la celebració del Sea-Otter a Girona, Rovi-
ra acabava segon a només un peu de la victòria en R1. Jan Her-
raiz es quedava a les portes del podi en categoria R3.  || a.s.a.

TRiAL | C. CataLunya

tava la victòria final a la XXIV edició del 
Campionat de Catalunya amb 384 punts, 
seguit pels Colobrers (369 punts) i del Be-
navent (359 punts) i el Godall (333 punts), 
mentre que La Galera (330 punts) aca-
bava en última posició.  || a. san andRés
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els atletes del Club atlètic 
Castellar segueixen en ratxa

nova jornada d’èxits 
del club verd en 
diverses disciplines 
atlètiques

ATLETiSME | CaMPIonats

Castellar  del Vallès va ser la seu dels 
Campionats de Catalunya de promo-
ció, amb una gran afluència de par-
ticipants i públic, on per quart any 
consecutiu 90 clubs atlètics van par-
ticipar a la fase final.

Per part local, un fort Èric Sán-
chez va aconseguir el campionat en 
llançament de disc sub12, després de 
sumar un llançament de 21,34 me-
tres. Laia Ribera era tercera en llan-

çament de pes (8,21 m) i Joan Pare-
des, cinquè (9,71) en categoria sub14.  
Paola Clermont (3:26,06) va acabar 
sisena als 1.000 metres i Ivette Or-
tuño vuitena.

campionats de catalunya màster

D’altra banda, a Mollet del Vallès, els 
campionats de Catalunya Màster se-
guien donant grans èxits al club verd, 
després de la victòria de Maria del 
Carme Escobar (categoria 50-54) en 
llançament de javelina, on va acon-
seguir un llançament de 13,29 en el 
segon dels sis intents. 
Mònica López aconseguia el rècord 
del seu club, amb una tirada de mar-
tell de 19,89 metres, acabant en terce-
ra posició en categoria 40-44. èric Sánchez, campió de catalunya de llançament de disc a les pistes de colobrers. || cedida

Josep Obrador (24:08,85) s’em-
portava la victòria als 5.000 m marxa 
en categoria 45-49, amb notable dife-
rència amb el segon classificat, men-
tre que Chema Cañadas s’imposava 
als 5000 metres, en categoria 40-44.

L’equip de 4x100 femení arrodo-
nia la festa dels veterans amb la sego-
na posició  (1:03,57) de l’equip femení 
(40-44) format per Escobar, López, 
Sonia Molina i Yolanda Villarraso.

A Terrassa, Míriam Torres 
(20:20) aconseguia la segona po-
sició al circuit de 5.200 metres del 
barri del Poblenou de la cocapital 
vallesana, en una prova on també 
van participar altres atletes del CAC 
com Lluís Garcia (19:06) o Benjamí 
Benedicto (23:45). || a.s.a  
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L’escola de Terrassa Adus 
Músic farà el concert de fi 
de curs a l’Auditori

aquest proper divendres, a les 18 
h i a les 20 hores, l’auditori muni-
cipal miquel pont acollirà el con-

cert de fi de curs de l’escola adus 
music. al concert es comptarà 
amb la participació de solistes i 
de grups musicals. l’escola psi-
coartística terrassenca tanca així 
el curs escolar 2017-2018. l’acte 
és obert a tothom. 

Embotit de pollastre amb 
Quins Fogons

aquesta setmana les noies fogo-
neres porten una recepta perfecta 
per endur-se de pícnic o a la platja. 
es tracta d’un embotit de pollastre 

que s’elabora d’una manera senzi-
lla i sense la necessitat de cap estri 
de cuina estrany. un plat saludable i 
que agrada tant a grans com a petits. 
podreu veure’n el vídeo a lacTual.
cat, al  canal de Youtube de l’actual i 
a les xarxes socials de quins Fogons.

Quan la família és l’orquestra
La Gemma varo, el Micky González i el seu fill Cristian  són al capdavant de l’orquestra castellarenca Platinum

Gemma Varo, Micky González i el seu 
fill Cristian són el cor que batega a l’or-
questra Platinum, de Castellar del Vallès. 
Al grup s’hi sumen diversos músics, en 
funció de cada ocasió. “Vam començar 
fent festes majors i privades, de tot, ja 
fa més de 25 anys”, diu Micky González, 
“quan encara no érem Platinum”, afe-
geix, “en aquella època, jo també era 
discjòquei, a les nits”. 

En aquesta època, va conèixer un 
guarda de seguretat que li va presen-
tar la Gemma, la que seria la seva dona. 
“Aleshores, ja cantava però portava 
molt poquet”, diu Gemma Varo. Es van 
convertir en parella i van seguir enda-
vant amb l’orquestra. “Treballàvem 
com a duet, trio, quartet, quintet, en 
funció del pressupost”.

Hi va haver una època en què l’or-
questra Platinum feia molts concerts 
per casaments, “perquè hi va haver 
un boom, molta gent es casava”, diu el 
Micky. Quan els casaments van anar a la 
baixa, l’orquestra va apostar per les fes-
tes majors i les festes d’associacions de 
veïns. “Fem feina tot l’any, durant l’hi-
vern, fem 3 o 4 bolos el cap de setma-
na; a l’estiu, un de sol el cap de setma-
na, però més gran”, segueix González. 
Han fet gira per Catalunya, Aragó, però la 
idea és apropar-se cada cop més a l’àrea 
de Barcelona “perquè també tenim un 
fill més petit, de 12, i és pesat i difícil 
de logística, tocar lluny”. 

Ser músic d’orquestra és dur “per-
què la gent només veu un grup tocant 
però no s’adona de la feina de muntat-
ge, desmuntatge...”, segons Cristian, el 
fill gran de la parella i teclista de l’orques-

  Marina Antúnez

tra. Quan actuen, l’orquestra pot passar 
des de les 5 de la tarda fins a les 5 de la 
matinada preparant-se i tocant. “I des-
prés encara ens queda tornar a casa, 
descarregar la furgoneta, guardar el 
cablejat, etc”, explica el Micky. La me-
teorologia també pot ser un problema: 
“L’altre dia, finalitzant un concert, 
vam haver de protegir de la pluja els 
aparells a les 2 de la matinada”, diu la 
Gemma. Per això, afegeix, “m’agradaria 
que els meus fills no es quedessin a l’or-
questra sinó que anessin més lluny”. 

Ella és la cantant de l’orquestra, el 
Micky toca el saxo, percussions, piano, 

d’esquerra a dreta, el cristian González, la Gemma Varo, i el Micky González, de l’Orquestra platinum. || cedida

“Estem al 
‘lloro’ del 
que se sent 
per la ràdio, 
del que està 
de moda”

una mica de tot. Des de fa un temps, s’ha 
incorporat també al piano el seu fill Cris-
tian, una promesa musical que ja ha par-
ticipat al programa televisiu ‘Got Talent’, 
de Telecinco. Ell s’ha incorporat a l’or-
questra, animat pels seus pares. “M’ho 
van proposar els pares, no cada set-
mana però alguns caps de setmana”, 
diu el Cristian. 

L’orquestra té un repertori de més 
de 500 temes. El Micky, a més, inclou re-
pertori nou constantment. “Estem al 
lloro del que se sent per la ràdio, del que 
està de moda, i fem la nostra versió”, diu 
el músic. La Gemma afegeix que “adap-

tem cançons discotequeres a bachata 
o un estil més ballable”. L’orquestra Pla-
tinum compta amb un públic majoritàri-
ament de gent gran. Això no és cap pro-
blema per al jove Cristian, que afirma que 
els estils musicals de l’orquestra “també 
m’agraden perquè a mi m’agrada la mú-
sica en general”. De fet, la Gemma ens 
comenta que “el txa-txa-txa li encan-
ta, i hi ha una ranxera de Rocío Dur-
cal que el fa emocionar molt!”.  Quan 
era petit, amb només 2 anys, “ja posava 
els ditets amb gràcia al piano de casa”, 
recorda la Gemma. 

Amb 5 anys, el Cristian va començar 
a fer llenguatge musical i, amb 7, a estudi-
ar piano. Tot i que el principi la seva voca-
ció anava i venia, “quan tenia 11 anys vaig 
veure el Michael Andreas al ‘Got Talent’ 
i vaig pensar: jo vull fer com ell!”, diu. Des 
d’aleshores, es passa 5 hores al dia estu-
diant el piano. I segueix els seus pares en 
alguns concerts. “Prefereixo estudiar 
que sortir de nit cada cap de setmana”.

A nivell tècnic, l’orquestra Platinum 
estava preparada, fins fa poc, per a oferir 
concerts per a 300 o 400 persones com 
a màxim, “però fa poc que vam inver-
tir amb un nou equip de so, preparat 
per fer concerts per a 4.000 persones”. 

La família de músics, paral·lelament 
a l’orquestra, porta projectes personals. 
La Gemma ha fet covers d’èxits d’estiu,  
de la veu dels Barrufets per Nadal i de la 
cançó ‘Yo quiero bailar’ de Sonia y Sele-
na. El Cristian estudia al Taller de mú-
sics i des dels 10 anys té clar que es vol 
dedicar a la música professionalment. I el 
Micky també té un grup paral·lel amb el 
que fa cançons més remember. El fill petit 
ja apunta maneres, estudia bateria i cant 
“i té una veu soul que sona de merave-
lla”, diu la Gemma.  
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Aida Llop, actriu. || cedida

Aida Llop 
s’estrena 
a ‘9 to 5’

El proper 28 de juny s’estrena 
l’obra ‘9 to 5’ al teatre Gaudí 
de Barcelona. És un muntatge 
de la novella companyia Epi-
dèmia Teatre, on s’ha impli-
cat la castellarenca Aida Llop.  
“Som 4 actrius, un actor, 
un director, una coreògra-

L’Ajuntament de Castellar par-
ticipa, per tercer any conse-
cutiu, de la iniciativa “Liceu a 
fresca”. La nostra vila serà un 
dels 300 municipis que dissab-
te 16, projectarà en una pan-
talla gegant i en alta definició 
l’òpera Manon Lescaut, de Gi-
acomo Puccini. L’acte és pre-

Castellar participa al “Liceu a la 
fresca” amb ‘Manon Lescaut’
Dissabte 16, als Jardins del Palau tolrà, es projectarà aquesta òpera de Giacomo 
Puccini en una pantalla gegant i en alta definició

‘Manon Lescaut’, de Giacomo puccini, es podrà veure per pantalla a castellar del Vallès. || cedida

vist a les 22 hores als Jardins 
del Palau Tolrà i té una dura-
da d’unes 3 hores.

La projecció compta amb 
la col·laboració de Televisió de 
Catalunya i Ràdio Televisió de 
Portugal, que cediran el senyal 
a tots els municipis. Tècnica-
ment, es comptarà amb 6 cà-

meres, totes ubicades a la sala 
del teatre. L’enregistrament és 
una coproducció del Gran Tea-
tre del Liceu amb la producto-
ra Jack Fébus. La retransmis-
sió també és prevista en 305 
punys repartits en 300 muni-
cipis, 265 a Catalunya i 25 la 
resta de l’Estat, 2 a Portugal, 6 

JARdinS dEL pALAU TOLRÀ | òpera

a França, 1 a Andorra i 1 a Ità-
lia. Aquest nombre de localit-
zacions suposa un increment 
del 81% respecte l’any passat. 

Manon Lescaut es va es-
trenar al Teatre Regió  de Torí 
l’1 de febrer de 1893, i al Liceu 
de Barcelona, el 5 d’abril de 
1896. És un drama líric  en qua-
tre actes. Va ser el primer gran 
èxit de Puccini, un dels com-
positors més rellevants de la 
generació del conegut com a 
verisme, en què preval l’emo-
ció i la versemblança de les 
emocions en l’òpera, superats 
ja els postulats del bel canto i 
del romanticisme.

Inspirada en la novel·la 
Histoire du chevalier Des Grieux 
et de Manon Lescaut, de l’abat 
Prévost, publicada a França 
el 1731, l’òpera és la tercera de 
les adaptacions sobre aquest 
relat divuitesc, després de les 
d’Auber i Massenet.   ||  m. a.

Diumenge 17 de juny, la Federación Andaluza de Co-
munidades, juntament amb l’Associació Cultural Aires 
Rocieros Castellarencs - Casa de Andalucía de Cas-
tellar, ha programat la primera Festa de la Primave-
ra de Castellar del Vallès. És la primera vegada que, 
al municipi, es porta a terme aquesta trobada d’enti-
tats culturals.

L’acte tindrà lloc de 10 a 18 hores a la plaça d’El 
Mirador. De fet, l’activitat començarà a les 10 amb una 
missa rociera oficiada per Mossèn Josep Maria Cot, 
rector de l’Església de Sant Esteve, al carrer de l’es-
glésia, 16, i es comptarà amb una cantada del Coro Ro-
ciero Aires Castellarencs de la Casa de Andalucía de 
Castellar. La presentació anirà a càrrec de José Soto 
Bolivar i la coordinació, a càrrec d’Eduardo Carrillo 
Luque i José Maya Varela. 

Els cors rocieros convidats a la plaça d’El Mira-
dor són la Casa de Andalucía de Manresa, Sant Julià 
de Sabadell, Al Alba de Sentmenat, CC. Salvador Es-
priu de Sant Just Desvern, Casa de Andalucía de Cas-
tellar del Vallès, Casa de Granada CA. del Vallès Oc-
cidental, CC. Andaluz Peña Bética Gavà - Viladecans. 

Els grups de dansa seran Hierba buena de Cas-
tellar, Academia de Flamenco del CCAA Manuel de 
Falla, Cuerpo de Baile Casa de Andalucía de Castella 
del Vallès i Nunca es tarde de Sabadell. 

A la Festa de Primavera també hi haurà la inter-
pretació dels cantaores Antonio el Trianero, Agustín 
el Cacereño i Manuel Martínez, acompanyats del gui-
tarrista Antonio Moreno.  L’acte és obert a tota la ciu-
tadania.  || m. anTúnez

Primera festa de 
primavera rociera

AiRES ROciEROS | DIssabte

fa i una escenògrafa”, diu 
Llop. Junts engeguen el seu 
primer projecte professional, 
“després de 4 anys a l’Insti-
tut del Teatre estudiant te-
atre musical”, afegeix. 

‘9 to 5’ neix com un pro-
jecte de final de carrera. 
“Volíem que el nostre tre-
ball final fos, alhora, el 
punt de sortida al món pro-
fessional”. Durant tots els 
anys que van estudiar junts, 
va sorgir una bona química 
que els va animar a crear 
amb molta il·lusió la compa-
nyia que ara comença. 

Per a finançar-se, comp-
ten amb l’ajut de l’Institut 

del Teatre “però també hem 
obert un verkami perquè 
encara ens falta una mica, 
així que fem una crida a tot-
hom”, diu Llop.

L’obra que han escollit 
està ambientada a principis 
dels anys 80 del segle XX, als 
Estats Units. “Hi ha música 
de la Dolly Parton”. 

Parteix d’una pel·lícula 
dels anys 70 que es diu “Com 
eliminar el teu cap”. Les pro-
tagonistes són tres dones 
molt valentes que treballen 
en una oficina, maltractades 
pel seu cap. “Decideixen eli-
minar-lo i se’n surten prou 
bé!”.  || m. a.

Els capellans que, dijous passat, van assistir a la celebra-
ció dels 25 anys de la fundació dels Amics de l’ermita de les 
Arenes van ser Ramon Villarino, Txema Cot; Mossèn Cateri-
neu, i Mossèn Llorenç Segalès.  || m. a.

ERMiTA dE LES AREnES | HoMenatGe

25 anys de la fundació de l’ermita

AcTRiU | teatre
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EMMTb |  FI De Curs

L’Escola Municipal de Música Torre 
Balada ha previst diverses audicions 
musicals, distribuïdes per dies, en el 
marc de la Setmana Cultural.

Dilluns 18, s’han previst les se-
güents activitats: tastet de violí, piano, 
clarinet, bateria i guitarra elèctrica a 
les 16.45 h, 18 h, 19 h i 20 h. A les 17.15 
h, juguem amb les cordes; a les 17.45 h, 
juguem amb el vent; a les 18 h, taller de 
tubs sonors; a les 18.30 h, taller d’orff; a 
les 19 h, audicions individuals i de cam-
bra, i a les 17 h, la bateria “invisible”.

Dimarts 19 hi haurà tastet dels 
següents instruments: trompeta, 
piano, violí i violoncel, a les 16.45 h, a 
les 18, a les 19 h i a les 20 h. També ju-
guem amb vent, a les 16.45 h; juguem 
amb cordes, a les 17.15 h; història d’una 
gota d’aigua, a les 17 h, taller de tubs 
sonors, a les 17.30 h; concurs de ban-
des sonores, a les 17 h, taller de per-
cussió corporal amb Santi Serrato-
sa, a les 18 h, audicions individuals i 
de cambra, a les 19 h, i la bateria “in-
visible”, a les 17 h.
Dimecres, a partir de les 16.45 h, es po-
dran tastar el violí, el piano, clarinet, 
flauta travessera, baix elèctric, contra-
baix i bateria, juguem amb cordes, ju-
guem amb vent, taller d’orff i tubs so-
nors, audicions individuals i de cambra, 
taller d’improvisació, assaig obert d’or-
questra i jam session.

Dijous 21, a partir de les 16.45 h, 
tastet d’instruments amb la guitarra, 
guitarra elèctrica, piano, violí, violon-
cel i bateria. També es farà un dansem 
i cantem en família, audicions indivi-
duals i de cambra, concurs de bandes 
sonores, assaig obert del Cor happy 
Rock i jam session amb el Benja, el Toni 
i el Joan.  || m. a.

Audicions a 
Torre Balada

L’Arxiu Municipal va celebrar el dia internacional dels Arxius amb una exposició de material escolar. || s. sáiz

ARXiU MUnicipAL | Mostra

Dia Internacional 
dels Arxius

Divendres i dissabte passat, l’Arxiu Mu-
nicipal va celebrar el Dia Internacional 
dels Arxius amb una mostra de docu-
ments i una exposició del món escolar 
durant els anys 20 - 40 del segleXX. 
Una quinzena de persones van assis-
tir a l’exposició. Del que més gràcia va 
fer van ser “un recull de llibretes de 
la Caixa d’Estalvis de Castellar que 
havia existit al poble”, diu Sílvia Sáiz, 
arxivera municipal.  ||  m. a.

El dissabte passat, els Castellers de 
Castellar van actuar a l’acte ‘Festa i 
Tradició’ de Sabadell. Van compar-
tir plaça amb els Saballuts, i van fer 
2 pilars de 4 simultanis, un 2 de 6, un 
5 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un pilar 
de 4 aixecat per sota. La valoració per 
part de la colla és bona perquè van 
tenir més d’una estrena als troncs i 
a la canalla.

Diumenge 3 de juny els de Cas-
tellar van actuar a la 36a Festa de la 

actuació castellera 
al Papiol i a sabadell

  Marina Antúnez

cASTELLERS dE cASTELLAR I JornaDes

els Capgirats valoren dues de les tres 
últimes actuacions consecutives que han fet

Cirera del Papiol juntament amb la 
Colla Castellera Salats de Súria i la 
Colla Castellera de Molins de Rei. 
Els de Castellar van començar l’ac-
tuació amb dos pilars de 4 simulta-
nis. Quan la colla de Molins de Rei, 
els Matossers, havia descarregat 
el seu primer castell, la pluja va in-
terrompre l’actuació i va fer que les 
colles s’haguessin de traslladar al 
pavelló municipal, on es va acabar 
l’actuació sota cobert. Els capgirats 
van fer un 3 de 6, un intent desmun-
tat de 4 de 6, un 3 de 6 amb agulla, 
un 4 de 6 i un pilar de 4 per sota. Actuació dels castellers de castellar - capgirats al papiol. || cedida
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culturacròniques

Des del Marroc i, travessant el Me-
diterrani, anem a parar a l’Andalusia 
aràbiga. Ens endinsem als Balcans i 
fem un salt fins a Amèrica del Sud. 
Saurí ens va fer viatjar des del pati 
de Cal Gorina fins a cultures d’ar-
reu del món, de la mà de músiques 
ancestrals, tribals i cúmbies. El so 
alegre i divertit del grup va fer ai-
xecar de la cadira a bona part del 
públic, que va gaudir del concert 
tot ballant ritmes d’estils molt di-

el viatge optimista de saurí 
va omplir l’espai de Cal Gorina
La proposta de ‘Faves tendres’ de divendres passat va 
portar aquest quintet tarragoní a Castellar del vallès

El grup Sauri al pati de cal Gorina, divendres passat. || g. plans

versos, de música clàssica, reggae, 
pop o folk.  La proposta musical de 
‘Faves tendres’ del dia 8 va ser un 
quintet tarragoní que va portar a 
l’escenari el disc Música Positiva. 
Un nom escaient, ja que la lletra de 
les cançons del conjunt són un cant 
irresistible a l’optimisme. “La nit 
pots il·luminar si en els teus ulls 
la lluna és plena”, ens proposa Bri-
lla, que acaba amb un bon consell: 
“Com el teu somriure, brilla, i si-
gues feliç”. El pati de Cal Gorina, 
submergit en el ritme dels instru-
ments, semblava obeir cegament.

 Guillem plans Mentre corejava “Lairalà, lairalà”, 
i entonava el cant que dona nom a la 
cançó Alegria, el grup demanava que 
el públic dansés amb ells. La peça, 
amb textura pròpia de les melodi-
es balcàniques, ofereix remeis per 
viure millor, en el mateix sentit que 
Pols d’estrelles, Pachamama, i la re-
ivindicativa Pobles: “els bons mo-
ments passen si estem contents!”.
El violí, l’arpa, l’acordió, el baix, 
el bombo, la guitarra, l’ukelele, el 
bouzouki, el fagot, la tarota i la flauta. 
Saurí conjuga a la perfecció un còc-
tel divers d’instruments amb veus 
joioses. I el resultat és, tal com afir-
mava el cantant i compositor Enric 
Rovira, una invitació “a participar 
des de l’amor, la unió i l’alegria” en 
el concert, “un moment de màgia 
entre la gent i la música per fer 
que tothom s’ho passi bé”.
Rovira, que ha estat a orfenats i es-
coles de Nepal oferint espectacles, 
també ha viatjat per Àsia, Àfrica i el 
Sud d’ Amèrica. El disc que va pre-
sentar a Cal Gorina n’és un fruit: 
“les olors i les cultures d’aquest 
món inspiren”. Però, tot i la diver-
sitat que ha conegut el cantant ron-
dant per arreu, segueix defensant el 
mateix que propugna a les lletres de 
les seves cançons: “el món és molt 
plural, però en el fons ens uneix a 
tots el mateix, i és que no deixem 
de ser tots persones”. 

cAL GORinA | concert

L’Esbart Teatral de Castellar i Espaiart van acollir la VI Mostra de teatre 
infantil i juvenil. Segons fonts de l’organització, “aquesta edició ha pre-
sentat un alt grau qualitatiu i també ha marcat una fita en nombre 
d’espectadors”. En total, unes 400 persones han pogut gaudir dels 7 es-
pectacles oferts en 8 representacions, programats per aquest 2018.  || m. a.

Dissabte passat, el centre de formació i creació artística Artcàdia va aco-
miadar el curs amb dos concerts. Al matí, la proposta ‘La Cançó que més 
m’agrada’, va omplir l’Auditori Municipal de gom a gom de familiars dels 
més de 200 alumnes que van actuar, entre el matí i la tarda.   || m. a.

ESpAiART | etC

ARTcÀdiA | FI De Curs

Èxit de la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil

Artcàdia va oferir dos concerts a l’Auditori
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dESTAQUEM EXpOSiciOnS

agenda del 15 al 24 de juny de 2018

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 

20 h - FAVES TEndRES
combos de rock, pop, funk i jazz 
amateur d’Artcàdia
Cal Gorina · org.: Cal Gorina

22 h - MúSicA
Música dels 80
Cal Gorina · org.: Cal Gorina

 
Dissabte 16 
 
11.30 h - inFAnTiL 
Espai familiar de la Ludoteca 
Ludoteca Municipal  
org.: Ludoteca 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 
 
De 10 a 18 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, Damià Calvet i Pau 
Castellví, i salutació de Carles 
Puigdemont  · terrassa d’el Mirador
org.: Junts per Castellar

Dilluns 18 
 
De 16.45 a 20 h - pROpOSTA 
Setmana cultural i portes obertes a 
l’EMM Torre balada 
eMM torre balada 
org.: eMM torre balada 

20 h - TEATRE
Obra de teatre escolar de l’inS 
castellar
sala de Petit Format de l’ateneu
org.: Ins Castellar

Dimarts 19 
 
11 h - pROpOSTA 
Tertúlia de salut: “Entrena la teva 
memòria” 
a càrrec de Lídia urrutia, infermera 
Farmàcia Casanovas 
org.: Farmàcia Casanovas 

De 16.45 a 20 h - pROpOSTA 
Setmana cultural i portes obertes a 
l’EMM Torre balada 
eMM torre balada 
org.: eMM torre balada

17 h i 19 h - pROpOSTA 
ioga educatiu per a infants, a càr-
rec d’anna roig 
Cal Gorina · org.: Cal Gorina 

17.15 h i 18.30 h - MúSicA 
Audició de guitarres 
sala de Petit Format de l’ateneu 
org.: artcàdia 

20 h - XERRAdA 
“posem l’estalvi dels catalans a 
treballar pel bé de catalunya” 
a càrrec de la Cooperativa de 
serveis Financers · Lloc: sala 
d’actes d’el Mirador · org.: anC i 
Catalana de serveis Financers 
 
 
Dimecres 20 
 
09.30 - SORTidA 
caminada saludable: camina i 
fes salut  · sortida des de la porta 
del CaP · org.: ajuntament i Àrea 
bàsica de salut 

De 16.45 a 20 h - pROpOSTA 
Setmana cultural i portes obertes 
a l’EMM Torre balada · eMM torre 
balada · org.: eMM torre balada 

18 h -  MúSicA
Audició de trompeta
sala de Petit Format de l’ateneu
org.: artcàdia

19.30 h - TALLER
“L’esclavitud laboral, tan vella i 
tan nova: Què aprenem dels que 
se’n van sortir?”
a càrrec de Carme Martínez-roca, 
doctora en educació, professora 
a la uab i directora d’ad Infinitum 
ocupabilitat · La Centraleta
org.: La Centraleta

Dijous 21 
 
De 16.45 a 20 h - pROpOSTA 
Setmana cultural i portes obertes 
a l’EMM Torre balada · eMM torre 
balada · org.: eMM torre balada 

18.30 h - cOnFERènciA 
“La implementació de planet 
Youth a Tarragona” 
a càrrec de Patrícia ros 
sala d’actes d’el Mirador 
org.: ajuntament 

19.30 h - pROpOSTA 
Assemblea extraordinària de la 
penya blanc-i-blava 
(2a convocatòria, 20 h) 
C. Illes balears, 2 local 
org.: Penya blanc-i-blava 
 
 
 

DivenDres 22 
 
20.30 h - MúSicA 
Audicions de final de curs d’Espaiart 
auditori Municipal · org.: espaiart 

22 h -  MúSicA
nit de rumba pre Sant Joan 
Cal Gorina · org.: Cal Gorina

23 h - FESTA
ball popular amb dJ Rc
C. de Can Carner · org.: associació 
de veïns de Can Carner

Dissabte 23 
 
9 h - FESTA 
Festa Major de can carner  
Can Carner · org.: associació de 
veïns de Can Carner 

De 9 a 21 h - ESpORT
ii Torneig Solstania
Pavelló Joaquim blume
org.: Club Futbol sala Castellar

20 h - pROpOSTA 
Arribada de la Flama del canigó 
Pl. d’el Mirador 
CaL, assemblea.cat, ball de Gitanes, 
Castellers de Castellar, Club atlètic 
Castellar, Centre excursionista de 
Castellar i Gegants de l’etC 

22.30 h - FESTA 
Gran ball de Revetlla de Sant Joan 
amb el duet cava · sala blava de l’es-
pai tolrà · org.: Pas de ball i tot ballant 

23.30 h -  FESTA 
Revetlla popular amb l’Orquestra 
Original · C. de Can Carner · org.: 
associació de veïns de Can Carner 
 
 
Diumenge 24 
 
12.30 h - FESTA 
Festa Major de can carner  
Can Carner · org.: associació de 
veïns de Can Carner 

18 h - bALL
ball a càrrec de cotton club
sala blava de l’espai tolrà
org.: amics del ball de saló

Titelles: ‘peixos, sirenes i històries de 
totes les menes’
divendres 15 · 18 h · cal gorina

la rondallaire sabadellenca Berta Rubio, que ja 
havia visitat la nostra vila en dues ocasions; per 
presentar  dos dels seus llibres. ara torna amb 
contes i titelles que viuen aventures al fons del 
mar. ‘peixos, sierenes i històries de totes les 
menes’ és el títol mitjançant el qual la Berta ens 
parlarà de l’ofici secret de les sirenes, ens donarà 
a conèixer històries de peixos a partir del conte 
‘peix, peixet’, i viurem un món aqüàtic de l’imagi-
nari infantil. la sessió està pensada per a infants 
de 3 a 6 anys i no són contes populars ni tradicio-
nals. més tard, a les 20 h, cal gorina ha previst un 
concert de combos de pop, rock, funk i jazz ama-
teur d’alumnes d’artcàdia i, a les 22 h, es podrà 
escoltar música dels 80’s.

Exposició d’Art infantil de l’Estudi de dibuix i pintura 
blanca Gibert 
de dimecres a diumenge, de 10 a 17 hores. dijous, divendres i 
dissabte, de 19 a 23 h. Taverna del gall. Fins al 29 de juny

Exposició de pintura “pop Art i còmic”, de Rafael Aguilar
Fins al 28 de juny, de dilluns a divendres, de 10 a 20 h
espai sales d’el mirador ·organització: Rafael aguilar

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 fotografia
Fins al 29 de juny
Horari d’obertura: dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 h
local del centre excursionista de castellar

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀciES dE GUÀRdiA 
 
 
DIvenDres 15 YAnGÜELA 
DIssabte 16 cASAnOVAS 
DIuMenGe 17 cASAnOVAS 
DILLuns 18 pERMAnYER 
DIMarts 19 cATALUnYA 
DIMeCres 20 ViLÀ 
DIJous 21 EUROpA 
DIvenDres 22 cASTELLAR 
DIssabte 23 YAnGÜELA 
DIuMenGe 24 YAnGÜELA 

Farmàcia casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. d. Ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

dEFUnciOnS 

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

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

“El mal humor és com  la roba estesa; si surt el sol s’eixuga. Si no, miri, humitat doble”
Blai Bonet

@jaume_calsina @clarafogons @helenadeu
la font dels trons xia amb llet de coco, maduixa i granola se atormenta una vecina

MEMÒRiES dE L’ARXiU d’HiSTÒRiA 

inSTAGRAM · @lactual 

Panoràmica nocturna, des de la Vallesana fins als Pedrissos. Correspon a la inauguració recent d’una 
nova il·luminació. Es veu molt bé el popular Estevet, en la seva minúscula rotonda. A l’esquerra, el 
símbol de la barberia Altimira. Més avall, el Saló Rosa Marcet, perruqueria de dones. A la dreta, la 
pista i el cafè La Rabassada, amb dues taules i cadires a la vorera, amb una solitària motocicleta. 
Devia fer les fotografies un professional per compte de l’empresa que va fer la il·luminació.  || Fons: 

aRxiu d’HisTòRia  de casTellaR || aRxiuHisToRiacasTellaR@gmail.com ||  FaceBook.com/aRxiuHisToRia 

Visió nocturna del passeig, 1975-76

Farmàcia Casanovas
Av. Sant Esteve, 3 · T. 937 143 376

www.farmaciacasanovas.cat

Viatge a la vista? 
Consells per preparar 

la teva farmaciola.

Recoma-
nació

penúltima

Santos castillo Fernández       
86 anys · 07/06/2018
nelida Romera Lopez                 
95 anys · 09/06/2018  
 Jerónimo cereño Rodas             
86 anys · 10/06/2018

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

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

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

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

No t’oblidis de la teva medicació habitual i de 
conservar els seus prospectes, mai sabem quan 
els haurem de consultar. I recorda’t de prote-
gir la teva farmaciola del sol.

Qualsevol dubte que tinguis pots consultar al 
teu metge, farmacèutic o trucar al 061.
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Quan miro enrere, tinc 
la sensació d’haver 
viscut dues vides 

Ballarina professional i gestora cultural

Fa 7 anys que va marxar de Castellar rumb a Casablanca per 
encapçalar un projecte de gestió cultural. Però el Marroc 
li reservava a l’Ester (37 anys) l’oportunitat de pujar dalt 
dels escenaris i explorar la seva veritable vocació: la dansa 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
la curiositat
Un defecte que no pots dominar?
no sé dir  ‘no’ 
Una ballarina?
pina Bausch
Una persona a qui admiris?
la meva mare, per la seva força
Quin plat t’agrada més?
els macarrons
Un animal?
el gat
Una pel·lícula
‘cinema paradiso’,  giuseppe Tornatore
Una cançó?
‘crímenes perfectos’, andrés calamaro
Un llibre?
‘memòries d’un nòmada’, de paul Bowles
Una ciutat?
casablanca
Un viatge pendent?
Buenos aires

”

“

· per què vas fer les maletes per 
marxar a viure al Marroc?
La idea d’instal·lar-me al Marroc era 
una cosa que em rondava des de feia 
temps. Quan el 2011 la feina amb la 
productora en què treballava es va 
acabar, vaig decidir que era el mo-
ment de fer un pas més enllà i fer les 
maletes. Just en aquell moment van 
obrir un Fnac a Casablanca i busca-
ven un responsable de productes cul-
turals, així que vaig decidir que era el 
moment perfecte per anar-hi.

· coneixies el país?
Sí. El Marroc és un país que em fas-
cina des de sempre. Vaig anar-hi per 
primera vegada quan tenia 23 anys. 
Des de llavors hi he tornat diverses ve-
gades, primer per turisme i després 
amb projectes culturals des de la pro-
ductora catalana en què treballava. 

· Què et va enamorar del Marroc?
De fet, els primers mesos em va pas-
sar una mica l’efecte contrari. Les úl-
times vegades que hi havia estat era 
treballant en festivals, en projectes 
culturals en diferents ciutats. De cop 
i volta em vaig trobar vivint a Casa-
blanca, treballant a l’Fnac amb uns 
horaris molts durs, i amb la rutina 
de la feina.  A més, Casablanca no és 
una ciutat fàcil al principi.

· per què no és una ciutat fàcil?
És una ciutat enorme, caòtica, amb 
un trànsit infernal. Vaig necessitar 
un temps per reconciliar-me amb el 
Marroc. En canvi, tot és diferent quan 
descobreixes la veritable essència de 
Casablanca. És una ciutat en cons-
tant ebullició, boja, on sempre pas-
sen coses... És una ciutat que t’atra-
pa, que té una energia molt especial. 

· i una àmplia oferta cultural.
És una ciutat d’excessos. No hi ha una 

altra ciutat al Marroc amb tanta efer-
vescència cultural, sobretot pel que 
fa a la cultura urbana. Per exemple, 
a Casablanca va néixer el moviment 
anomenat “Nayda”, protagonitzat per 
grups de la nova escena musical mar-
roquina que volien trencar amb els 
codis establerts. Tot plegat, fent mú-
sica de fusió, rock, punk, cantant en 
“darija” que és un dialecte àrab que 
es parla al Marroc, i tractant temes 
més propers als joves. Tot aquest mo-
viment va concloure amb la creació 
del Festival L’Boulevard, el festival de 
músiques urbanes més gran d’Àfrica. 

· On es creen aquestes propostes?
Tota aquesta efervescència no es tra-
dueix sempre en infraestructures ni 
ajudes a l’artista, més aviat al contra-
ri. En aquest sentit, s’ha de destacar 
tota la feina que està fent “l’Uzine”. 
És un centre cultural multidiscipli-
nari, un espai de residència d’artis-
tes i de produccions, amb excel·lents 

instal·lacions per assajar… i tot gratu-
ït. A més es troba en un barri popular 
i acull joves que si no, estarien assa-
jant al carrer. 

· Amb tot, decideixes canviar el 
rumb professional. 
Era el primer Fnac del Marroc i d’Àfri-
ca. Tenien la voluntat d’enriquir el pai-
satge cultural marroquí. Era un pro-
jecte ambiciós i motivador però la re-
alitat que em vaig trobar va ser molt 
diferent. Em vaig adonar que a Casa-
blanca hi havia una forta demanda de 
professors de llengües, sobretot na-
dius. Mentre estava a l’Fnac vaig fer 
un màster de professora d’espanyol 
per a estrangers i vaig començar a tre-
ballar en una escola francesa.  

· És molt diferent el sistema edu-
catiu del Marroc que el català?
És un sistema educatiu molt segmen-
tat, un reflex de la societat. L’educa-
ció pública és d’ínfima qualitat i les 

escoles estrangeres i privades tenen 
un preu exorbitant en relació al salari 
mitjà d’aquí. Només les famílies amb 
possibilitats tenen accés a un ense-
nyament de qualitat. 

· i sense tenir-ho previst, un altre 
gir de guió. Ara ets ballarina!
A Catalunya ballava però era una afi-
ció. Un cop vaig començar a treba-
llar a l’escola tenia més temps per a 
mi. Vaig començar a anar a uns cur-
sos de dansa contemporània. El meu 
professor era un coreògraf tunisià que 
tenia una companyia de dansa a Casa-
blanca, i em va proposar que m’hi in-
tegrés. La companyia es diu Col’jam 
i hem fet espectacles per tot el Mar-
roc i aviat en presentarem  a Europa.
També participo a projectes puntuals 
com ara publicitat o videoclips. Dar-
rerament he ballat a la cerimònia dels 
Jocs Olímpics de la Joventut. Quan 
miro enrere, tinc la sensació d’haver 
viscut dues vides diferents.  
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