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Sant Joan: una 
de les celebracions 
més tradicionals

L’índex de fets delictius de Castellar continua per sota de la mitjana dels municipis similars en habitants de la província

La delinqüència es manté baixa
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Jordi Gallardo, al box de l’Estrella Galicia 

0,0 amb les motos dels dos pilots, el cap 

de setmana passat al Campionat del 

Món a Montmeló. || a. san andrés

Jordi gallardo, cap de 
mecànics de l’equip estrella 
galicia de Moto3, porta més 
de dues dècades al Mundial
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propostes de 
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un sant Joan com els grans clàssics
els forns i pastisseries fan coques de diferents especialitats mentre que la venda de petards es concentra en coets i fonts

Aquest dissabte, se celebrarà la Re-
vetlla de Sant Joan, també anomena-
da popularment com la Nit del Foc, la 
Nit de les Bruixes o la Nit del Ros. És 
una festa on s’acostuma a  quedar en 
família o amb amics per fer un petit 
sopar acompanyat de coca i cava i tirar 
després uns quants petards. 

Pepe Casajuana, de la botiga 
Stop, afirma des del punt de venda de 
petards, entre els carrers del Centre 
i el carrer Passeig Tolrà, que “la ten-
dència és comprar petards de llum, 
potser hi ha un cert cansament dels 
petards que només fan llum”  i adver-
teix que la compra mitjana per famí-
lia és d’uns 20 euros, potser una par-
tida una mica més reduïda respecte 
a altres anys. Durant tota la setmana 

està fent promocions per incentivar 
la venda i dissabte, el dia de la revetlla, 
farà horari especial entre les 21 i les 23 
h per aprofitar el públic que es pugui 
concentrar a la plaça d’El Mirador per 
veure con s’encén la foguera [veure ar-
ticle d’aquesta mateixa pàgina]. Casa-
juana aconsella gastar tots els petards 
per no acumular-los a casa, “encara 
que no hi ha perill si es guarden en 
un armari i sense llum que li toqui. 
El que passa és que es guarden i de 
vegades no sabem on estan quan 
els volem”.

Des de Davidana, s’afirma que 
el que “més s’acostuma a comprar 
aquests dies és per a la canalla com 
coets o bombetes”  i “després una 
font maca per quan acabi la festa”. 
Des de l’establiment reconeixen que 
aquests dies obren fins molt tard per 
satisfer tots els clients. Entre els con-
sells que cal seguir amb la manipulació 

  Jordi Rius

Un client comprant petards a la botida de Davidana  dimecres a la tarda i aparador de la fleca Miserachs amb una selecció de coques de Sant Joan. || J. rius

de petards, cal no subjectar-los amb les 
mans ni guardar-los a les butxaques. 
Es recomana no encendre els coets a 
menys de 500 metres de zones bosco-
ses ni en aglomeracions de persones.

coques per a tots els gustos

Un altre dels protagonistes d’aques-
ta revetlla són les coques. “La que té 
més sortida és la coca  de brioix  de  
mig quilo farcida de crema”, admet 
la propietària de la pastisseria Sant 
Jordi, Isabel Gutiérrez. El seu marit, 
Pedro Sánchez, assegura que aquests 
dies acostumen a rebre encàrrecs com 
“la coca de full farcida de cabell d’àn-
gel”. Quant als encàrrecs, des de la pas-
tisseria reconeixen que “la demanda 
s’està animant i aquest any anem 
molt bé de comandes”. Les coques 
de llardons també tenen molta sor-
tida. Alguns pastissers com Andreví 
ofereixen com a novetat coques farci-

+ REVETLLA

per segon any, es 
recupera la foguera

Com a continuació d’una iniciativa 
encetada el 1955 per l’excursionista 
nord-català Francesc Pujades, des 
de l’any 1966, diversos col·lectius 
i organitzacions distribueixen la 
Flama del Canigó, des del cim de 
la muntanya, arreu de les terres 
de parla catalana per encendre les 
fogueres de la Nit de Sant Joan. La 
Flama surt del cim del Canigó la 
matinada del 23 de juny i comença 
a escampar-se per tots els Països 
Catalans a través de centres de 
repartiment i cadenes de relleu, 
de manera que es calcula que 
aquella nit s’encenen unes 30.000 
fogueres amb el foc que prové del 
cim del Canigó. A Castellar, la flama 
arribarà  de la mà de les entitats 
ANC, Ball de Gitanes, Castellers de 
Castellar, Club Atlètic Castellar, 
el CEC, la CAL i els Geganters de 
Castellar a la plaça Espai Tolrà per 
fer tot un recorregut pels carrers 
Portugal, Galícia, Tarragona, 
Espanya, Barcelona, Jaume I, Prat 
de la Riba, Santa Perpètua, Sala 
Boadella, Hospital, Montcada, 
Avinguda Sant Esteve, Sant Pere 
d’Ullastre, carretera de Sentmenat 
i acabarà el seu recorregut a les 20 
h a la plaça d’El Mirador. Després 
de la recepció de la flama, hi haurà 
parlaments, ballada de Gitanes, 
gegants i castellers. A les 22 h, quan 
es pongui el sol, hi haurà coca i 
cava gratuït i l’encesa de la foguera 
enmig de la plaça d’El Mirador, 
una tradició que s’ha recuperat 
fa dos anys intentant seguir la 
tradició on es feien moltes fogueres 
en molts carrers, amb objectes 
inservibles de fusta que s’havien 
anat acumulant durant tot l’any.

des de mascarpone i Nutella.
A la fleca Miserachs van ven-

dre ahir més de 40 coques. Al forn es 
poden trobar especialitats de brioix 
farcides amb crema, nata, trufa o xo-
colata negra a més de les típiques de 
fruita confitada i de llardons. 

Per prevenir possibles toxiinfec-
cions alimentàries i gaudir de les co-
ques amb seguretat l’Agència Catalana 
de Seguretat Alimentària  recomana 
conservar en fred les coques farcides 
amb nata o crema fins al moment del 
seu consum i en viatges llargs, es re-
comana optar per coques no farcides 
si no es pot assegurar la conservació 
en refrigeració. 

El mercat regala 20 coques 
amb 20 ampolles de cava. Per acon-
seguir-les, s’ha d’omplir la butlleta de 
participació que es donarà amb cada 
compra. El sorteig es farà aquest ma-
teix divendres a la tarda. 

tema de la setmana
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Castellar del Vallès manté un índex 
de fets delictius més baix que els mu-
nicipis de 15.001 a 25.000 habitants 
de la província de Barcelona. Així es 
va donar a conèixer en el marc de la 
Junta Local de Seguretat que va tenir 
lloc dilluns passat i durant la qual es 
van presentar els resultats del Cercle 
de Comparació Intermunicipal de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2017.

Segons l’informe, l’any passat 
es van registrar a Castellar 31 delic-
tes per cada 1.000 habitants, mentre 
que la mitjana durant el mateix perí-
ode dels municipis comparats és de 
45 delictes per cada 1.000 habitants. 
D’aquesta manera, “Castellar manté 
un activitat delinqüencial molt per 
sota de municipis de dimensions si-
milars”, segons assenyala el regidor 
de Seguretat Ciutadana, Aleix Canalís.

Una altra dada analitzada durant 
la sessió d’ahir fa referència al nom-
bre d’accidents de trànsit amb ferits 
per cada 1.000 habitants. A Castellar 
aquest índex és de 0,93 mentre que 
la mitjana del conjunt de municipis 
és d’1,6. Així doncs, a la vila es pro-
dueixen menys accidents de trànsit 
de consideració, fet que es confirma 
en la comparació del percentatge 
de víctimes greus i mortals en acci-
dents de trànsit: un 4,3% a Castellar 
per un 6,6% de mitjana dels munici-
pis analitzats.

D’altra banda, la Junta Local de 
Seguretat va servir també per posar 
damunt la taula el fenomen de les ocu-
pacions d’habitatges. En aquest sentit, 
“es va apuntar al treball coordinat 
de tots els cossos policials, tenint 
en compte que les ocupacions re-
presenten un 0,6% respecte el parc 
total d’habitatges”, apunta Canalís.

A la sessió, la Policia Local va 
presentar les xifres dels serveis efec-
tuats durant el 2017. L’any passat van 
registrar 15.643 actuacions, el que su-

Baix índex delictiu a Castellar

Trobada de la Junta Local de Seguretat, dilluns passat al palau Tolrà. || aJuntament

La Junta Local de seguretat informa que els delictes estan per sota de la mitjana provincial

posa un increment de l’11,5% respec-
te el 2016.Aquest nombre es divideix 
pràcticament a parts iguals entre les 
funcions de policia assistencial, poli-
cia de trànsit, policia de seguretat i 
policia administrativa. 

En l’àmbit assistencial destaca 
que més de 3.100 actuacions (un 20% 
del total) corresponen a ajudes al veï-
nat. Segons dades del Cercle de Com-
paració, la Policia Local de Castellar va 
realitzar el 2017 un total de 177 actua-
cions de policia assistencial per cada 
1.000 habitants, mentre que la mitja-
na dels municipis comparats és de 72 
actuacions per cada 1.000 habitants.

Pel que fa a les tasques de poli-
cia de trànsit, la Policia Local va dur 
a terme l’any passat 1.813 serveis de 
protecció escolar a les proximitats 
dels centres educatius en els horaris 
d’entrada i sortida de l’alumnat. D’al-
tra banda, la Policia Local va dur a 
terme un total de 1.553 proves d’alco-

SEGURETAT CiUTADANA | BaLanç

holèmia. Tanmateix, el nombre de po-
sitius només va ser 57, el que suposa un 
3,7%. Bona part dels positius, 40, van 
comportar sancions de tipus adminis-
tratiu, mentre que n’hi va haver 16 que 
van comportar sancions penals. Pel que 
fa al nombre de denúncies de trànsit, 
l’any 2017, se’n van registrar 2.800, si 
sumem les imposades pels agents de 
Policia Local i els vigilants de zona blava. 
Segons dades del Cercle de Compara-
ció, això equival a 118,3 denúncies per 
cada 1.000 habitants, menys de la mei-
tat de les ràtio que es registren de mit-
jana al conjunt de municipis de 15.001 
a 25.000 habitants que és de 255,9. Se-
gons Canalís, “aquest índex tan baix 
de denúncies, sumat al de la baixa 
accidentalitat, ens dona a entendre 
que a Castellar el nivell d’indiscipli-
na viària és poc significatiu, cosa que 
valorem molt positivament”.

En l’àmbit de la seguretat ciuta-
dana, la Policia Local va tramitar 403 

 Redacció

diligències penals, 35 denúncies de se-
guretat ciutadana i 2.429 identificaci-
ons. En l’apartat administratiu el cos 
local va notificar l’any passat 336 de-
ficiències observades a la via pública. 
Malgrat tot, han baixat el nombre de 
bretolades en els espais on s’ha instal-
lat videovigilància.

La reunió va comptar amb l’as-
sistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, 
el regidor de Seguretat Ciutadana, 
Aleix Canalís, la subdirectora gene-
ral de coordinació de policies locals de 
la Generalitat, Begoña Curto, el cap 
de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell 
dels Mossos d’Esquadra, Roger Sales, 
el cap de la Policia Local, Joan Alon-
so, el sergent de la Policia Local, Ar-
mand Martínez i el cap de bombers 
voluntaris, Francesc Altarriba, entre 
d’altres. A més, també van assistir-hi 
diversos comandaments del Cos Na-
cional de Policia, la Guàrdia Civil i els 
Agents Rurals, bombers voluntaris.  

oCi | equipaMents

L’Ajuntament mantindrà el preu de 
l’entrada puntual a la piscina des-
coberta del Complex Esportiu de 
Puigverd per a la temporada d’es-
tiu 2018 en 2,42 euros. S’aplicarà la 
tarifa reduïda que es va establir per 
primera vegada fa dos anys i que 
va suposar una reducció de més 
del 50% respecte els preus vigents 
fins aleshores. La instal·lació, ges-
tionada per Sige Sport Puigverd, 
s’obrirà al públic a partir del pro-
per dilluns, 25 de juny, i fins al dia 
2 de setembre.  Al Casino del Racó 
(Racó Esports), la piscina desco-
berta obrirà el proper dissabte, 
23 de juny, i fins al 9 de setembre. 
L’horari de funcionament serà de 
dilluns a diumenge, de 10.30 a 19.45 
hores. Pel que fa a equipaments pri-
vats, la Penya Arlequinada Sports 
(Can Font-Ca n’Avellaneda) posa-
rà en funcionament la seva pisci-
na descoberta el proper diumenge, 
24 de juny.  L’accés a les dues pis-
cines descobertes públiques serà 
gratuït a partir de les 14 hores els 
dies  en què el Servei Meteorològic 
de Catalunya activi avisos d’onada 
de calor.  || redacció

Comença la
temporada de les 
piscines d’estiu

obiTUARi | esgLésia

El passat dilluns va morir a l’edat 
de 90 anys  mossèn Joan Berna-
des, que va ser rector de la parrò-
quia de Sant Esteve entre els anys 
1966 i 1975 . Mossèn Joan va deci-
dir donar el cos a la ciència i per 
aquest motiu no hi haurà enterra-
ment. El proper dilluns 25 de juny 
a les 10:15h tindrà lloc una missa 
funeral a l’oratori de la casa on ell 
residia i on va morir, a  la Fundació 
Albà- Hospital de Sant Miquel  de 
de les filles de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paul  de Barcelona.  
|| redacció

Mor als 90 anys 
Mn Joan Bernades

actualitat
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infraestructures

El Quart Cinturó –també conegut 
com a autovia B-40 o ronda del Va-
llès- va ser planificat l’any 1966 en 
el marc del Pla director territori-
al de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona i integrat al Pla de millora 
d’itineraris asfàltics (Plan Redia) 
del 1967. 

Aquesta carretera va ser con-
cebuda en un moment en què el 
Pla director del 1966 preveia que 
Barcelona esdevindria una gran 
metròpoli que travessaria la serra 
de Collserola i que ocuparia les co-
marques circumdants per mitjà de 
la construcció de vials concèntrics 
anomenats cinturons. 

El Quart Cinturó havia de per-
metre connectar les ciutats de la se-
gona corona de la Regió Metropoli-
tana de Barcelona, des de Vilafranca 
del Penedès fins a Sant Celoni. 

25 anys de debat sobre una 
infraestructura polèmica
La connexió que havia de travessar el Vallès només ha completat
alguns trams i està aturada a terrassa per marca d’acords i d’inversions

  J. R.

MobiLiTAT | història

MobiLiTAT | proposta

La b-40 connectaria amb Sabadell a l’alçada de la Ronda oest. ||  J. rius

el naixement de la ccqc

El 1993, el Ministeri d’Obres Pú-
bliques, Transports i Medi Ambi-
ent (MOPTMA) va integrar, en el 
marc del Pla director d’infraestruc-
tures 1993-2007, el Quart Cinturó en 
un projecte molt més ambiciós que 
havia de transcórrer des de la fron-
tera francesa fins a Alacant, paral·lel 
a l’autopista AP-7, anomenat eix me-
diterrani prelitoral. En aquest sentit 
el Quart Cinturó tindria un traçat –
entre Sant Sadurní d’Anoia i Sant Ce-
loni, pel nord de Terrassa i Sabadell- 
que s’allunyava dels nuclis urbans. 

El projecte va generar molt re-
buig al territori i va suposar el nai-
xement de la Campanya Contra el 
Quart Cinturó (CCQC) que defensa 
un model de territori i de mobilitat 
sostenible per al Vallès, el Baix Llo-
bregat i el Penedès i que agrupa ac-
tualment 279 entitats (veïnals, ecolo-
gistes, excursionistes, estudiantils) 
contràries a un projecte concebut ja 

fa 50 anys. La CCQC s’oposava al nou 
eix al considerar que tindria un ele-
vat impacte ambiental sobre zones 
d’interès agrícola i forestal  (entre les 
quals el bosc de Can Deu a Sabadell, 
l’àmbit de Torrebonica i Can Bonvilà 
a Terrassa o el torrent de Colobrers) 
i que suposava un model de mobilitat 
insostenible centrat en l’automòbil. 
Passats  25 anys de l’inici de la campa-
nya, Toni Altaió, de l’ADENC, entitat 
promotora de la CCQC, constata que 
l’autovia “no s’ha fet pels mateixos 
problemes pressupostaris de l’estat 
més que pel rebuig al territori”. Al-
taió ha posat de manifest que  “al ter-
ritori hi ha moltes veus que posen 
de relleu que no té sentit continu-
ar desdoblant autovies i autopistes 
i el que s’ha de fer és apostar per la 
mobilitat quotidiana”.

la connexió de castellar

L’any 2010 es van inaugurar els trams 
Abrera-Olesa i Viladecavalls-Terras-

El Departament de Territori i Soste-
nibilitat i els consells comarcals del 
Vallès Occidental i Oriental han co-
municat al Ministeri de Foment i al 
de Transició Ecològica que no avan-
cin en el desenvolupament dels estu-
dis del tram de la B-40 (Quart Cintu-
ró, Ronda del Vallès) entre Terrassa 
i Granollers mentre no estigui com-
pletat el Pla Específic de Mobilitat 
del Vallès (PEMV) que les tres ins-
titucions estan redactant i que està 
previst  que pugui aprovar-se aquest 
estiu de manera provisional. De fet, 
dilluns, a la seu del Consell Comarcal, 
es va presentar un document previ a 
les propostes que s’acabaran incloent 
en aquest pla especial de mobilitat. 

“Considerem que qualsevol 
decisió sobre el traçat o les carac-
terístiques de disseny de la Ronda 
del Vallès o B-40, així com la seva 

necessitat o no, ha de quedar su-
peditada als resultats del Pla, que 
està en fase avançada de redacció”, 
argumenten les tres institucions. 

Presentant aquestes al-
legacions fins que no s’enllesteixi 
el pla de mobilitat, “al Ministeri de 
Foment li serà molt més senzill 
de poder dur a terme obres que 
són volgudes pel territori, que no 
hi haurà cap mena d’oposició per 

el Vallès mou peça pel quart Cinturó
el territori considera 
prioritari el tram 
terrassa-Castellar 
per resoldre la 
mobilitat a la zona

  Jordi Rius

Granollers, “i si aquesta continuï-
tat és òptima o no és òptima”, ad-
verteix Giménez.

Després de l’aprovació inicial 
del PEMV, hi haurà un estudi d’im-
pacte ambiental al qual es podran 
presentar al·legacions amb la in-
tenció que estigui aprovat definiti-
vament a finals d’any.  El pla suposa 
“una fita important perquè final-
ment haurem estat capaços des del 
territori conjuntament amb la Ge-
neralitat de poder fixar un full de 
ruta sobre què és el que s’ha de fer 
en matèria d’infraestructures a la 
comarca i això significa parlar de 
la Ronda Vallès. Donar continuï-
tat a la Ronda Vallès no és un es-
cenari plausible ni a curt ni a mig 
termini. Es pot anar mirant alter-
natives de menor impacte ambien-
tal”, diu Giménez.

El  PEMV definirà directrius 
sobre les polítiques urbanes d’apar-
cament i les necessitats a la xarxa vi-
ària, plantejant i analitzant diversos 
escenaris. Ja ha finalitzat la part de 
diagnosi i s’està redactant la part de 
propostes del pla. Els consells comar-
cals també han demanat als ministeris 
que se’ls tingui en consideració com a 
administració afectada i interessada, 
ja que encara no han rebut resposta 
de la carta que van trametre conjun-
tament fa gairebé un any .

part de ningú i que significaria 
poder solucionar part de la mobi-
litat del principal pol industrial 
del sud d’Europa”, constata el pre-
sident del Consell Comarcal i l’alcalde 
de Castellar, Ignasi Giménez. Segons 
l’alcalde de Castellar,  “al ministe-
ri primer li interessa que primer 
ens posem d’acord les diferents 
administracions i agents socials, 
econòmics i mediambientals per 

tal de tenir una proposta unitària”.
El PEMV ha de determinar les 

actuacions infraestructurals, viàries 
i ferroviàries, i altres elements de ges-
tió de mobilitat que permetin estruc-
turar un sistema de transport públic 
col·lectiu competitiu, amb una espe-
cial atenció a la xarxa de busos inte-
rurbans i d’aportació a la xarxa ferro-
viària i al sistema d’intercanviadors.

Respecte a la Ronda Vallès, Gi-
ménez distingeix dos traçats. Un seria 
la continuïtat de Terrassa fins a la 
B-124 de Castellar i després la conti-
nuació de Castellar fins a Granollers. 
“S’està treballant un acord per fer 
el tram Terrassa-Castellar, passant 
per Sabadell, i que suposaria posar 
solució als problemes de mobilitat 
de Castellar, que ens connectaria 
amb la ciutat de Terrassa i Abrera 
i amb l’autopista C-58, un dels prin-
cipals eixos viaris del país”. 

La construcció d’aquest tram 
Terrassa-Castellar podria ser “de 
molta utilitat per als ciutadans de 
Castellar i per a les empreses del 
municipi ja que no caldria traves-
sar Sabadell i les nostres empre-
ses es podrien situar de seguida a 
Martorell i ser més competitives”, 
apunta l’alcalde de Castellar.

On no hi ha cap acord i on rau la 
complexitat del projecte de  la Ronda 
del Vallès és en la continuïtat fins a 

Trobada al Consell Comarcal sobre el pla de Mobilitat, dilluns passat. || cedida

sa que sumen un total de 7 quilòme-
tres però que no estan connectats 
a l’espera d’acabar els túnels d’1,2 
quilòmetres del tram d’Olesa-Vila-
decavalls, que podrien estar finalit-
zats l’octubre de 2019. Queda encara 
pendent el tram de 35 quilòmetres 
entre Terrassa i Granollers, i on es 
troba Castellar. “Si es resolgués el 
pas per Sabadell i la connexió amb 
la xarxa bàsica d’alguna manera, 
potser no hi hauria gent tan favo-
rable a la construcció del Quart 
Cinturó”, assegura Altaió.

El gener de 2013 la CCQC va 
anunciar que el Ministeri de Medi 
Ambient havia arxivat l’expedient 
d’avaluació ambiental del tram Ter-
rassa-Granollers ja que havia ca-
ducat. Recentment, el ministeri de 

Medi Ambient va començar els trà-
mits per iniciar l’estudi ambiental de 
la infraestructura i el 17 d’abril, el mi-
nisteri de Foment va adjudicar la re-
dacció de l’estudi  informatiu, pres-
supostat en més d’un milió d’euros, 
i que ha d’estar acabat a l’abril del 
2019.  El president de la Comissió 
d’Infraestructures de la Cambra de 
Comerç de Sabadell, Pere Puig,  ha 
assegurat que “seguim reivindicant 
aquesta infraestructura com a im-
prescindible i necessària per un 
àmbit que genera el 25% d’ocupa-
ció  de Catalunya i que dona feina 
a més de 387.000 persones” . Puig 
admet que “és possible fer la infra-
estructura amb respecte al medi 
ambient però el que està clar és 
que s’ha de fer”. 
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L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès durà a terme aquest estiu 
un pla de xoc destinat a posar 
al dia els equipaments escolars 
de la vila. Les actuacions, que 
es distribueixen en sis centres 
educatius, suposaran una inver-
sió de 336.000 euros.

Els treballs han començat 
a l’Escola Municipal d’Adults 
amb el canvi de distribució del 
despatx de direcció i la sala de 

336.000 euros  per millorar els 
equipaments escolars a l’estiu
els treballs es duran a terme a les escoles municipals d’adults 
i música i al sant esteve, Bonavista i emili Carles-tolrà

Les actuacions inclouen la reforma del gimnàs de l’Emili Carles-Tolrà. || J.rius

reunions. L’actuació inclou la 
retirada de les divisòries d’alu-
mini i la col·locació de nous en-
vans de pladur. A més, es pinta-
rà tot l’edifici.

Pel que fa als centres d’in-
fantil i primària, destaca la 
substitució de la fusteria exte-
rior dels dos edificis de l’esco-
la Bonavista, una actuació que 
suposarà una millora important 
quant a estalvi energètic, ja que 
els nous tancaments –finestres 
i portes–  seran d’alumini. 

D’altra banda, a l’escola 

 Redacció Sant Esteve es farà la renova-
ció de les instal·lacions de sa-
nejament, aigua freda i lavabos, 
l’aïllament acústic del menja-
dor i la substitució del pavi-
ment de vinil de l’edifici d’edu-
cació infantil.

Finalment, el gimnàs de l’es-
cola Emili Carles-Tolrà també 
serà objecte de reformes: d’una 
banda, es renovaran els vesti-
dors situats al soterrani del gim-
nàs, uns treballs que inclouran 
la substitució del paviment, dels 
revestiments i dels serveis sani-
taris; d’altra banda, se substitu-
iran les plaques de la claraboia 
que donen llum al gimnàs.

A tots aquests treballs, cal 
sumar-hi els que es faran a l’Es-
cola Municipal de Música Torre 
Balada. Aquest edifici millora-
rà l’accessibilitat interior amb 
la substitució de l’escala actu-
al per una de més amplada, per 
tal d’adequar-la a la normativa. 
L’actuació implicarà canvis im-
portants a la recepció i en la cir-
culació interior entre espais a la 
planta baixa. A més, es faran mi-
llores al jardí de l’equipament, on 
es preveu retirar vegetació de 
valor baix i plantar noves espè-
cies per recuperar l’estil original 
d’aquest espai exterior.

El conjunt d’actuacions es 
duran a terme entre els mesos 
de juliol i setembre. 

obRES | pLa de xoC

L’oferta formativa per a persones amb 
necessitats educatives especials de 
l’Escola Municipal d’Adults s’ha inclòs 
aquest mes de juny al catàleg del Banc 
de Bones Pràctiques dels governs lo-
cals de Catalunya (BBP) com una nova 
experiència innovadora i de qualitat 
que pot servir de referència per a d’al-
tres ajuntaments o entitats locals.

Així, l’Ajuntament ha rebut el 
certificat acreditatiu que s’atorga des 
del BBP, una iniciativa impulsada per 
la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estu-
dis autonòmics i locals, la Federació 
de Municipis de Catalunya, i els ajun-
taments catalans de més de 5.000 
habitants amb l’objectiu de promou-

inclusió social a través de l’escola
L’oferta formativa de l’escola d’adults s’inclou al Banc de Bones pràctiques

re la millora i la innovació en els go-
verns locals. 

Aquesta pràctica de l’Escola 
d’Adults pretén donar resposta a les 
necessitats especials de les persones 
adultes amb discapacitat intel·lectual. 
Segons es detalla al web www.bbp.cat, 
la motivació per haver concedit el cer-
tificat és que la integració plena de 
l’alumnat en les activitats formatives 
del centre n’afavoreix la seva socialit-
zació i participació, així com la inclu-
sió social com a ciutadans del munici-
pi, ja que comparteixen l’espai amb la 
resta de l’alumnat i també col·laboren 
en l’organització dels actes festius de 
la vila, a través del centre.  També 
s’hi especifica que, per tal d’aconse-
guir aquesta integració total, l’Esco-
la Municipal d’Adults de Castellar del 

FoRMACió | guardó

Vallès ha comptat amb el suport d’en-
titats que configuren la xarxa educa-
tiva del municipi, formativa i de salut, 
així com amb associacions vinculades 
amb el col·lectiu, com ara l’Associació 
de Disminuïts Psíquics de Castellar 
del Vallès (ADIPS). 

L’oferta per a persones amb ne-
cessitats educatives especials de l’Es-
cola d’Adults se suma a les cinc experi-
ències de Castellar que fins al moment 
estaven incloses al BBP: el pla munici-
pal per a l’impuls de la llengua angle-
sa, el reforç de les aules de primària 
amb auxiliars de conversa, el servei 
Moments en Família, la Mesa per a 
l’Ocupació i la Promoció Econòmica 
i els agents cívics i la campanya d’edu-
cació i sensibilització sobre recollida 
selectiva de residus. 

  Redacció
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Humberto Carrero. || cedida

CASTELLAR EN CoMú | CoMuns

Humberto Carrero 
participa a la 
candidatura 
Construïm en Comú

Humberto Carrero, de Castellar En 
Comú, formarà part de la candidatu-
ra Construïm en Comú que encap-
çalen Xavi Domènech i Ada Colau. 
La candidatura al Consell Nacional 
dels comuns “vol ser un instru-
ment per construir i reforçar po-
líticament aquest espai, al servei 
d’una etapa que ha de ser clau”, 
exposen des de Castellar en Comú 
en un comunicat. En aquest sentit, 

els comuns castellarencs expliquen 
que la candidatura compta “amb un 
equip que fa de la diversitat una ri-
quesa i que recull totes les sensi-
bilitats dels comuns”.

D’altra banda, des de Castellar 
en Comú  remarquen que la proposta 
té un marcat accent municipalista. En 
paraules de Dani Martínez, responsa-
ble de Castellar en Comú:, “estem da-
vant d’un equip que vol estendre el 
canvi per a tot el territori i per això 
incorpora referents organitzatius i 
polítics de les diferents vegueries i 
comarques”.  Per a Martínez, la incor-
poració de Carrero al projecte signifi-
ca també donar visibilitat a Castellar i 
a la comarca.  ||  r.gómez 

pau Castellví presenta les línies 
mestres de Junts per Castellar

pau Castellví, durant un dels parlaments, és l’alcaldable de Junts per Castellar. || g.PLans

Avalat des d’Alemanya per Carles 
Puigdemont, l’alcaldable Pau Castell-
ví va presentar la candidatura Junts 
per Castellar, diumenge passat a la 
terrassa d’El Mirador, davant d’unes 
120 persones aproximadament. L’ac-
te, que va estar acompanyat per la 
diputada al Congrés Míriam Nogue-
ras i pel nou conseller de Territori i 
Sostenibilitat Damià Calvet, va cul-
minar amb una consulta als assis-
tents. Van expressar, mitjançant 74 
vots a favor, 4 en blanc i 2 en contra, 
el seu posicionament favorable al fet 
que els partits republicans de la vila 
encarin plegats les pròximes elecci-
ons municipals.

“És un nou espai amb voca-
ció d’englobar el màxim de sensi-
bilitats a dins del sobiranisme”, va 
expressar Míriam Nogueras, la pri-
mera a prendre el torn de paraula. 
La diputada i també alcaldable a la 
capital del Maresme, referint-se a la 
proposta que es presentava, que va 
etiquetar com a “molt potent”, va as-
segurar que “la República comença 
a Castellar, a Mataró o a Sabadell”. 
També va assenyalar que el projecte 
és proper, obert i transversal.  

Tal com va fer prèviament No-
gueras, el nou conseller del Govern 
de Quim Torra va exposar la visió de 
país del partit i va demanar l’allibe-
rament dels presos polítics.  A més, 
va evidenciar el seu suport a l’alcal-
dable castellarenc: “Som els del 
President Puigdemont. I a Caste-
llar, som els del Pau Castellví”. En 
aquest sentit, una vegada va acabar 
la presentació, Damià Calvet va de-
clarar que “és una persona jove que 
ha emprès un camí difícil, que és 
el de la representativitat política, 
amb il·lusió i amb ganes”.

Per acabar, l’alcaldable, que 
va presentar-se com una persona 
pròxima, va dibuixar les línies mes-
tres de l’espai polític, orientat a pro-

 Guillem plans

moure la memòria de la vila, el medi 
ambient, la innovació, la connexió 
entre parts del municipi, l’habitatge, 
l’oferta d’oci nocturn o, entre d’altres 
reptes, l’aparcament. “La primera 
senyal, la primera declaració d’in-
tencions que hem enviat ha estat 
corresposta per molta gent de Cas-
tellar, i això ens anima moltíssim. 
Agafem aquesta resposta de la gent 
que ha vist amb il·lusió aquest acte 
i la respondrem amb molta feina”, 
va manifestar Castellví.

Respecte als resultats favora-
bles de la consulta realitzada als assis-
tents, el pròxim pas de Castellví serà 
establir negociacions amb altres for-
ces polítiques de la vila: “Els diferents 
partits republicans tindran sobre 
la taula aquesta proposta. Això no 
exclou que altres formacions políti-
ques puguin apropar-se a l’agenda 
que proposem per al poble”.

suport de puigdemont

Des d’Alemanya, Carles Puigdemont 
ha enregistrat un vídeo dirigit a Junts 
per Castellar en què lloa la candida-
tura i dona suport al projecte i a l’al-
caldable. Es va projectar just abans 
que finalitzés la presentació.   

ACTE | eLeCCions MuniCipaLs

+JUNTS pER CASTELLAR

oferta a les forces 
sobiranistes 
per  muntar una                 
candidatura conjunta

El cap de llista de Junts per Cas-
tellar i del PDeCAT, Pau Castellví, 
ha adreçat una carta als partits i 
entitats del món sobiranista obrint 
la porta a la creació d’una candida-
tura conjunta per a les eleccions 
municipals “sense condicions per 
la part que ens correspon”, diu la 
missiva del candidat. “Demanem 
als líders polítics de les altres 
forces republicanes, així com a 
persones de totes les ideologies 
que tinguin ganes de formar-ne 
part, que s’uneixin a nosaltres 
per tal d’aconseguir que Castellar 
es converteixi a partir del 27 de 
maig del 2019 en un dels pobles 
defensors i constructors de la 
República Catalana”, proposa 
l’alcaldable de Junts per Castellar.

“primer la gent 
i després els diners” 

La secció local de l’ANC va organit-
zar dimarts passat a la Sala d’Actes 
d’El Mirador una xerrada sobre la 
cooperativa Catalana de Serveis Fi-
nancers, un nou projecte de banca 
ètica i cooperativa que té per objec-
tiu posar els fonaments d’un nou 
model financer en cas d’una Repú-
blica Catalana. 

L’encarregat d’explicar en què 
consisteix aquesta iniciativa va ser 
justament el president de la Catala-
na de Serveis Financers, Joan Olivé. 
El ponent va assegurar que aquest 
model és viable i va posar l’exemple 
de la cooperativa financera Desjar-
dins que segons Olivé representa el 
44% de l’oferta bancària del Quebec 
i que compta amb 313 assemblees lo-
cals que decideixen com es gestiona 
el banc. “Hem de seguir el model 
de banca ètica i cooperativa del 
Quebec o de Suïssa. Ara no con-
trolem què es fa amb els nostres 
diners”, va dir.

El president de la Catalana 
de Serveis Financers va criticar al-
guns bancs espanyols perquè “són 

els grans finançadors de la indús-
tria bèl·lica italiana i espanyola”.   
“Per a nosaltres primer és la gent 
i després els diners”, va remarcar.

Per aconseguir la llicència 
bancària, la cooperativa catalana 
ha d’aportar 5 MEUR al Banc Cen-
tral Europeu. Per fer-ho possible, 
han obert una línia de col·laboració 
en què els socis fan una aportació 
inicial de 100 euros. Olivé preveu 
que la cooperativa podria comen-
çar a operar “en prop de tres anys”. 

El ponent va apuntar que des-
prés de la “desfeta i l’estafa de les 
caixes d’estalvis”, a hores d’ara a 
Catalunya “només el 7% del sis-
tema financer està format per 
banca ètica i cooperativa, men-
tre que el 90% del gruix es basa 
en banca privada”. Per a l’impul-
sor de la cooperativa catalana, el 
pastís s’hauria de repartir en tres 
parts iguals per a la banca pública, 
privada i cooperativa “sempre que 
totes tres col·laborin” per millorar 
en l’àmbit econòmic però també so-
cial i cultural del país.   || r.gómez

L’anC va organitzar una xerrada sobre la 
cooperativa Catalana de serveis financers

ANC | ConferÈnCia

Joan olivé, dimarts passat, a la Sala d’Actes d’El Mirador || r.gómez 
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Les obres de remodelació del carrer 
Major començaran aquest dilluns. La 
intervenció que, segons l’Ajuntament, 
té per objectiu revitalitzar aquesta via 
històrica de la vila, consistirà a con-
vertir aquest vial en plataforma única 
entre la cruïlla amb el carrer de l’Es-
glésia i la plaça de Cal Calissó. Els tre-
balls permetran adaptar els passos 
de vianants a la normativa d’accessi-
bilitat i en el tram que va del carrer de 
Colom a la plaça de Cal Calissó també 
s’ha previst la renovació de la xarxa 
d’aigua potable i la instal·lació d’una 
canalització en previsió de poder so-
terrar, en un futur, la xarxa de teleco-
municacions. A més, en aquest mateix 
tram s’ampliaran voreres i s’eliminarà 
la franja d’aparcament. Aquesta actu-
ació també anirà acompanyada d’una 
millora del carrer de Colom, que man-
tindrà el mateix perfil tot i que també 
passarà a ser de plataforma única.

Durant les obres, que tenen una 
durada prevista de dos mesos, no es 
podrà aparcar en tot el carrer Major, 
tot i que es garantirà la circulació pel 
vial amb precaució, amb possibles talls 

Cal Calissó és un equipament muni-
cipal situat a la plaça de Cal Calissó 
que compta amb servei de bar-res-
taurant de gestió externalitzada. Tot 
i que l’edifici original, els safarejos, 
són de 1897. L’espai es va convertir 
en municipal l’any 2005.

Després d’uns mesos tancat, 
aquesta setmana ha tornat a obrir de 
la mà de Jordi Roca, qui ha regentat 
durant molts anys la Grangeta d’en 
Roca, al carrer Torras. “Afronto 
aquesta etapa amb molta il·lusió 
i amb l’objectiu de fer una pro-
gramació estable i variada. Ja he 
començat a parlar amb gent per 
organitzar concerts, contes, ta-
llers... he pogut tancar ja algunes 
activitats de tango i els concerts 
de Sonaswing continuaran com 
fins ara”, explica Roca.

A més de l’equipament de Cal Ca-

Les obres de reforma del carrer 
Major comencen aquest dilluns

Aquest tram del carrer passarà a ser de plataforma única. ||  r. gómez

després d’uns 
mesos tancats, 
el bar-restaurant 
reobre ara de la 
mà de Jordi roca

puntuals segons les actuacions que es 
portin a terme. També es garantiran els 
accessos en vehicle als domicilis parti-
culars i comerços. Pel que fa als guals 
particulars, es garanteix l’accés dels 
vehicles de 6 de la tarda a 8 del matí els 
dies laborables i tot el cap de setmana. 
Des de l’Ajuntament s’anirà informant 
en cas de qualsevol d’incidència.

Els treballs al carrer Major s’in-
clouen dins la segona fase de remode-
lació de L’Illa del Centre, l’espai cen-
tral del municipi que està sent objecte 

ViA púbLiCA | iLLa deL Centre

d’una reforma integral amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de l’espai urbà, 
potenciar aquesta zona com a pol co-
mercial, pacificar el trànsit de vehicles 
i facilitar la mobilitat dels vianants. 

El conjunt de la inversió, que 
també inclou la reforma d’altres car-
rers com la carretera de Sentmenat o 
el carrer Clavé i la reforma de la plaça 
dels Horts i de Josep M. Folch i Torres, 
té un pressupost total de 436.000 euros 
i va a càrrec de Rogasa Construccio-
nes y Contratas SAU.   

El bar de Cal Calissó torna 
a obrir les seves portes

Jordi Roca, a Cal Calissó. || c.diaz

RESTAURACió | noVa oBertura

  Redacció

lissó, Roca se n’ocuparà també del bar 
de la Sala Blava de l’Espai Tolrà. “Dis-
sabte a la nit i diumenge a la tarda ja 
hi ha ball, m’agradaria potenciar les 
nits de divendres per fer concerts o 
teatre-cafè. Són idees que tinc al cap 
i que intentaré portar a terme”.

Cal Calissó és un espai munti-
funcional que pot acollir actuacions 
musicals i altres espectacles de petit 
format i exposicions de pintura, foto-
grafia i escultura.   ||  c. domene
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L’escola del ramadà
L’abdallah Lagissiyer, president de l’entitat castellarenca 
La hermandad, explica com és fer aquest dejuni en un país no musulmà 

El ramadà és el novè mes de l’any 
musulmà. És un mes (29 o 30 dies) 
en què els musulmans i les musulma-
nes (adults i sans) deixen de menjar, 
beure, fumar i tenir relacions sexu-
als durant el dia, des que surt el sol 
fins que es pon. Al món occidental, 
cada vegada més, sentim a parlar 
d’aquest període –un dels cinc pilars 
de l’islam- però, en moltes ocasions, 
per desconeixement, el relacionem 
només amb un dejuni. La realitat és 
que aquesta celebració va més enllà. 

“El contingut vertader del mes 
del ramadà –a banda de la renúncia 
de les coses materials- té a veure 
amb la part espiritual. Més pietat, 
més fe, aprendre què és la genero-
sitat i el sacrifici”, explica l’Abdallah 
Lagissiyer, oriünd d’Oujda, Marroc, i 
establert a Catalunya des del 2003. Se-
gons detalla el president de l’entitat 
castellarenca La hermandad, “quan 
deixes de menjar i de beure durant 
aquest mes, els musulmans apre-
nem quant pateix el pobre durant 
12 mesos. El mes del ramadà es una 
escola, que ens reeduca de nou, una 
vegada l’any i que va de l’individu 
a la societat. Creem una nova rela-
ció amb l’altre”. 

Una metàfora del mes del ra-
madà podria ser la d’una clínica. 
Per als musulmans, aquest perío-
de els permet fer una intervenció al 
cos i a l’esperit sense operar. “Per 
a nosaltres és un depuratiu per-
què l’estómac, el cos i l’organisme 
descansa i, normalment, és bonís-
sim. Els esforços tenen sempre la 
seva recompensa”.   

calendari lunar

L’any musulmà o àrab té 354 dies i el 
novè mes, que és quan es fa el rama-
dà, no té una data fixa, perquè depèn 

de la lluna. Així, el mes del ramadà 
s’avança, cada any, tretze dies i és per 
això que durant la vida d’un musul-
mà, l’arribarà a fer a totes les estaci-
ons i èpoques de l’any. Cada 33 anys, 
es reinicia, de nou, el mes del ramadà. 

La manera de portar a terme el 
dejuni pot variar depenent de cada 
persona o família. “Jo aquest any l’he 
fet de 24 hores. Això vol dir, que si 
jo trencava el dejuni a les 22 hores, 
una vegada menjava i bevia,  ja no 
ho tornava a fer fins les 22 hores del 
dia següent. És una opció personal”.    

L’Abdallah porta aquí 18 anys, i 
per a ell, no és més difícil fer el ramadà 
pel fet d’estar en un país no musulmà. 
“Cap diferència. No es nota res, al 
contrari, personalment, preferei-
xo fer el ramadà aquí, perquè hi ha 
més tranquil·litat”.

Cinc vegades al dia han de resar, 
preferiblement a la mesquita. Els cas-
tellarencs visiten tant la mesquita de 

 Cristina Domene

L’Abdallah, amb la seva filla i els seus germans, durant l’esmorzar 

que es fa després de l’oració del dia de la festa. || cedida

Els alumnes de cinquè i sisè de primària de l’escola FEDAC Castellar van 
dur  a terme el matí de dilluns passat a la sala d’actes d’El Mirador la cloen-
da del programa de Cultura Emprenedora CuEmE, impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Ignasi 
Giménez, i del diputat d’Educació de la Diputació, Rafa Homet, a més de 
diversos regidors municipals. Durant l’acte, l’alumnat va fer balanç de l’ex-
periència d’aquest programa, que ha consistit en la creació i desenvolupa-
ment d’una cooperativa al llarg del curs 2017-2018, des del seu plantejament 
formal fins a la venda del producte al mercat no sedentari dels dissabtes.

Per a la seva creació, els infants van fer una aportació de capital de 3 
euros cadascun, i es van organitzar en diferents càrrecs i departaments 
per dissenyar el producte i impulsar el procés productiu, així com el pla 
de comunicació i màrqueting, la comercialització i la gestió econòmica ad-
ministrativa. Un cop retornat el capital inicial, un 15% dels beneficis s’ha 
destinat a l’ONG Greenpeace, mentre que la quantitat restant la destina-
ran a fer una activitat de “paintball casolà”. Per dur a terme el projecte 
han comptat amb el suport de la comunitat educativa i agents socials del 
municipi, a més de les regidories d’Educació i de Dinamització Econòmi-
ca de l’Ajuntament, que han actuat com a dinamitzadors i coordinadors 
del projecte posant els seus recursos a l’abast dels nens i nenes i del seu 
projecte. El programa CuEmE va començar el curs 2011-2012 i arriba en-
guany a la setena edició. El curs passat, hi van participar 5.000 alumnes 
de la província de Barcelona de 131 centres educatius i 60 municipis, que 
van crear un total de 224 cooperatives.   || redacció

L’emprenedoria comença a l’aula

bREUS
RELiGió | isLaM

Sabadell com la de Terrassa. Quan no 
es pot anar a la mesquita, es pot fer 
l’oració a casa o a la feina. “La feina 
i el treball són primordials. Si tu 
treballes per algú, no pots deixar 
la feina per anar a resar. Si ho fas 
sense autorització, és un pecat. 
Resar, després de treballar. Ara, si 
tu tens un negoci propi, sí pots tan-
car. I a més, si tens autorització, el 
temps que passes a la mesquita re-
sant, després l’has de recuperar a 
la feina”, aclareix l’Abdallah.

El mes del ramadà s’acaba amb 
una festa. S’ajunten les famílies o els 
veïns després de tornar de resar de la 
mesquita i esmorzen amb dàtils amb 
llet o aigua, te i pastissos. “A més, és 
preferible portar un vestit blanc 
(gel·laba), el més nou que tinguis 
si és possible, tot i que no és obli-
gatori. És un dia de festa i tothom 
ha d’estar al nivell d’aquest dia”, 
conclou l’Abdallah. 

La Ludoteca Municipal Les 3 Moreres obrirà les seves portes les tardes 
del 25 de juny al 13 de juliol coincidint amb l’inici de les vacances d’estiu. 
Aquest serà el primer any que el servei oferirà aquesta possibilitat per-
què les famílies disposin d’un espai per passar les tardes dels primers dies 
sense escola. Així, hi podran assistir, d’una banda, els nens i nenes de 3 a 12 
anys, que podran fer ús del servei o bé sols o bé acompanyats de les seves 
famílies, mentre que els infants menors de 3 anys hi hauran d’assistir for-
çosament acompanyats com a mínim d’una persona adulta. El preu per 
cada dia serà de 7 € (tant en el cas dels nens i nenes que hi assisteixin sols 
com en el de les famílies), que s’hauran de pagar en efectiu.  || redacció

La ludoteca obre a les tardes fins al 13 de juliol



DEL 22 AL 28 DE juny DE 2018 09

comunicació

Com ja és tradició a Ràdio Cas-
tellar, la final del concurs infantil 
Quin Cacau! (QKK!) és un dels mo-
ments culminats de la recta final de 
la temporada radiofònica de l’emis-
sora municipal que es clou aquest 
divendres. Nens i nenes de 3r a 6è 
de primària de totes les escoles de 
la vila han passat pels estudis del 
carrer Major per posar-se a prova 
davant dels micròfons de la 90.1 
durant tot el curs. Així, dissabte 
passat van tenir lloc les dues grans 
finals amb els quatre equips fina-
listes que havien acumulat la mà-
xima puntuació. 

En aquesta edició, els gua-
nyadors van ser l’equip ZA (Zoe i 
Adrià) d’El Sol i la Lluna, en la ca-
tegoria de 3r i 4t, i l’equip Fantastic 
Team (Jaume i Albert) de l’escola 
Sant Esteve en la categoria de 5è 
i 6è. Les Ronnings i els Pikorklos, 
van ser els finalistes de la categoria 
de 3r i 4rt, i de 5è i 6è, respectiva-
ment. Enguany, els premis han estat 
patrocinats per l’òptica Optimón, 
l’estació de servei  BP Truyols, la 
Farmàcia Yangüela i l’acadèmia 
d’anglès Kids&Us.

El programa QKK! ha estat 
conduït aquesta temporada per  
les joves Emma Mallorquin i Aina 
Moya, que repetiran al capdavant 
del programa l’any vinent.  

gran final del concurs qKK! per 
tancar la temporada de la ràdio

Equip pikorklos i Fantastic Team, finalistes de la categoria de 5è i 6è   || r.gómez

els equips Za i fantastic team guanyen la darrera edició del programa

 Rocío Gómez 

RàDio CASTELLAR | ConCurs

Equips ZA i Les Ronnings, finalistes de la categoria de 3r i 4rt.  || r.gómez.

Coincidint amb l’edició divendres passat del darrer suplement de L’AC-
TUAL Jove, els i les joves que hi van participar en la seva redacció i realit-
zació van fer una visita a la rotativa on s’imprimeix L’ACTUAL cada set-
mana, Gráficas de Prensa Diaria a Parets del Vallès. Una bona part dels 
responsables dels continguts de la publicació juvenil promoguda pel 
setmanari i amb la coordinació de la regidoria de Joventut van poder vi-
sitar les instal·lacions de la rotativa i van poder agafar els primers exem-
plars de L’ACTUAL Jove acabats de sortir de màquines. Aquest any, la 
publicació ha estat feta per Muntsa Tous, Laia Querol, Laura Gómez, 
Judit Buisan, Berta Corominas, Núria Jurado, Pol Latorre, Àlex Gonzà-
lez, Zaida Avellaneda, Aina Moya i Emma Mallorquin.  || redacció

Visita a la rotativa de L’ACTUAL

bREUS

Els companys del magazín matinal de Ràdio Castellar, Dotze, han acomi-
adat la temporada amb un programa especial a un dels indrets més em-
blemàtics de la vila, el Puig de la Creu, una iniciativa inèdita fins ara que 
va permetre conèixer els secrets d’aquest espai.  || redacció

Comiat de la temporada al Puig de la Creu
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Una de les activitats de la Jornada Esportiva, divendres passat || J.rius

EDUCACió | finaL de Curs

EDUCACió | preMis

Més de 300 infants 
participen a la 
Jornada Esportiva  

Uns 325 estudiants de 6è de primà-
ria de Castellar del Vallès i de 5è i 6è 
de primària Sant Llorenç Savall van 
participar divendres passat de la jor-
nada esportiva escolar, una proposta 
que se celebra per setè curs consecu-
tiu i que és organitzada pel grup de 
treball d’especialistes d’educació físi-
ca del Servei Educatiu del Vallès Oc-
cidental VIII i pel Consell d’Infants.

Les pistes municipals d’atletisme van 
ser un any més l’escenari d’aquesta 
iniciativa que té per objectiu que els 
alumnes dels diferents centres gau-
deixin d’una estona de convivència, 
cooperació i esport.  Un dels mem-
bres del grup de treball d’especialis-
tes d’educació física, Fran Hernán-
dez,  va explixar que “com cada any, 
hem dissenyat un seguit de proves 
lúdico-esportives perquè els nens 
i nenes gaudeixin i es coneguin”.

Els nois i noies es van distri-
buir en equips integrats per alum-
nes de totes les escoles participants 
per fer les proves programades, de 
10 minuts de durada i que no tenen 
caire competitiu: futbol humà, colt 

ball, pinfuvote, matar, pedra, paper 
i tisores, “pitxi” peu, relleus d’aigua, 
futbol cranc, tres en ratlla, galls, ga-
llines i escurçons, mataconills i caça-
mones. La tria de les proves que es 
van realitzar es va dur a terme a par-
tir de les propostes que els alumnes 
han fet arribar al Consell d’Infants. 

Tanmateix, Dalmau Llobet i 
Judit Alier, membres del Consell d’in-
fants, van admetre que el moment 
més esperat “és la remullada per-
què es tranquil·litzin i acabin ben 
frescos la jornada”. 

Finalment, la jornada esporti-
va ha comptat a més amb el reparti-
ment de fruita gentilesa de Fruites 
Mari.  ||  Jordi rius

L’Auditori Municipal es va vestir di-
mecres passat de vint-i-un botons 
per acollir la darrera edició del Cer-
tamen Atenea que organitza el Ser-
veis Educatiu del Vallès Occidental 
VIII. Aquests guardons tenen per 
objectiu reconèixer els millors tre-
balls de recerca de 2n de Batxillerat 
dels alumnes de Palau-Solità i Plega-
mans, Sentmenat, Polinyà i Castellar 
del Vallès. Així, els tutors dels treballs, 
els alumnes guardonats i els repre-
sentants institucionals dels munici-
pis que hi participen van passar per 
l’escenari de l’Auditori  en aquesta po-
sada de llarg de la comunitat educa-
tiva. La cerimònia també va comptar 
amb l’assistència de l’inspector d’En-
senyament, Joaquim Nuñez, que pre-
sideix la comissió d’aquest certamen.

Abans de l’entrega de guardons, 
va tenir lloc un petit aperitiu musical a 

reconeixement a quatre 
treballs dels instituts 

Els alumnes castellarencs guardonats als Atenea, dimecres passat, amb l’alcalde i professors dels centres.  || r. gómez.

Castellar acull la cerimònia d’entrega del certamen vallesà atenea

càrrec del combo de  l’Escola de Mú-
sica Torre Balada. 

Enguany, els Atenea van premi-
ar quatre treballs de recerca de Caste-
llar. D’una banda, de l’INS Castellar, es 
va guardonar els projectes Race Music 
i Presenta dificultats el llenguatge en 
els seus usuaris? Jordi Vilà, Azahara 
López, Paula Pérez i Núria Vicente, 
van oferir a Race Music un viatge per 
l’origen i evolució dels gèneres musi-
cals nascuts a Amèrica com el gos-
pel, el jazz, el funk o el rock’n’roll. Tot 
plegat, a través del context històric 
dels EUA en àmbits com la lluita pels 
drets civils, i a través de la biografia 
d’artistes com Mahalia Jackson, Bes-
sie Smith, Louis Armostrong, James 
Brow o Sam Cooke.

D’altra banda, Sara Aadnani, 
Enric López, Oriol Gibert, Ariadna Ro-
cavert i Andrea Simón, es van plante-

jar al seu treball si Presenta dificultats 
el llenguatge en els seus usuaris? A tall 
d’exemple, el projecte tractava el tras-
torns del llenguatge i la complexitat 
del llenguatge i les emocions. 

En el cas l’INS Puig de la Creu,  
Reinserción i Passat, Present i Grafè van 
ser els treballs premiats. Les alum-
nes Andrea Aguilar i Alba Tejero, 
van posar la lupa a Reinserción  al sis-
tema penitenciari, en com es prepara 
la reinserció social d’una persona un 
cop ha passat per la presó . Per fer-ho, 
entre altres testimonis, van entrevis-
tar a Dani el Rojo.

A Passat, Present i Grafè, Laia Ca-
nalias, Cristina Flores i Carla Quiroga, 
les alumnes de l’INS Puig de la Creu, 
es centren en el grafé, un material que 
sostenen que revolucionarà el món 
per les seves aplicacions en l’àmbit 
biomèdic i tecnològic.  ||  rocío gómez 

El Programa de Salut Mental Arc de Sant Martí de Castellar, que con-
templa una proposta integral d’acció envers les persones amb proble-
mes de salut emocional o mental, i els seus familiars, va viure la tarda 
de dijous passat a Sala de Petit Format de l’Ateneu una divertida jor-
nada de cloenda del curs. La 19a temporada va finalitzar amb una obra 
de teatre, però també amb una exposició artística a càrrec del grup de 
manualitats i una mostra de productes agrícoles de quilòmetre zero 
conreats pel grup que treballa l’hort ecològic de Cal Botafoc. Ambdu-
es exposicions es van instal·lar al vestíbul de l’Ateneu.

Enguany, l’obra que es va representar a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu portava per títol Farmàcia de Guasa. Els membres del taller 
de creació artística de l’Arc de Sant Martí van crear del no-res aques-
ta comèdia plena d’acudits, desgavells i situacions hilarants que tenen 
lloc a una farmàcia de la vila. Una farmacèutica que s’empassa tots els 
medicaments que haurien de ser per als clients, una falsa gurú de la 
medicina oriental, un lampista que es diu Armando Casas però que 
no arregla res de res, i tres clients despistats que es deixen prendre 
el pèl amb bon humor. Aquests són els elements que conformen Far-
màcia de Guasa: un batut refrescant i entranyable que traspua molta 
energia, il·lusió i esforç.

20 anys del programa de salut mental

Després d’abaixar el teló i d’una gran ovació als actors i actrius, es va 
dur a terme el lliurament de diplomes per part de l’alcalde Ignasi Gi-
ménez a tots els participants dels diferents tallers i propostes del Pro-
grama de Salut Mental de la vila. Així, l’alcalde va felicitar els organit-
zadors i els participants per la feina feta i per haver consolidat durant 
gairebé dues dècades aquest projecte de salut comunitària. En aquest 
sentit, Joan Elvira, Cap de Salut de l’Ajuntament de Castellar va apun-
tar que per tal de celebrar el 20è aniversari d’aquest iniciativa, el curs 
2018-2019, s’iniciarà un procés per recollir propostes per elaborar una 
programació  especial d’actes commemoratius.   ||  r.gómez 

final de curs amb 
farmàcia de guasa

Els actors i actrius que van participar a Farmàcia de Guasa || r.gómez.

SALUT | arC de st Martí

actualitat
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 pau Castellví*

envolgudes conciu-
tadanes, benvolguts 
conciutadans,
Prop de 120 persones, 
el President Puigde-

mont (des de Berlín), el Conseller 
Damià Calvet i la diputada Míriam 

B

Carta oberta a favor de 
la República Catalana: 
apostem per una llista 
única a les eleccions 
municipals

Nogueras ens van acompanyar el 
passat diumenge 17 de junyen la po-
sada en marxa d’un nou espai polític 
a nivell municipal, homòleg a Junts 
per Catalunya: Junts per Castellar. 
La nostra intenció –plenament sen-
tida i avalada pel President i funda-
dor de Junts per Catalunya–és fer 
tot el que estigui a les nostres mans 
per aconseguir incloure en aquest 
nou espai a un màxim de persones 
de totes i cada una de les sensibili-
tats republicanes que hi ha al poble. 
L’objectiu principal d’aquesta candi-
datura que neix amb vocació d’unitat 
és el de portar i representar digna-

menys feina i surt més a compte, 
perquè pràcticament no cal fer cap 
inversió. Només disposar d’un matí 
i d’un bon guia que t’ajudi a buscar 
plantes. Les plantes que són la base 
de la ratafia, un dels licors més típics 
de casa nostra, que no cal comprar 
fet perquè el podem preparar nosal-
tres just ara, quan les nous són ver-
des i, sobretot, floreixen algunes de 
les herbes més necessàries, com la 
flor de Sant Joan, que amb el nom ja 
deixa clar quan es cull.
En vam fer per primera vegada fa 
cinc anys, convidats pel Xavi Ruano, 

Avui és dia de fer ratafia

Fa uns anys, no gaires, es va posar de 
moda fer cervesa a casa, hi havia una 
autèntica bogeria buscant tutorials per 
internet, comprant olles grosses, mal-
tes, llúpol i no sé quantes coses més; su-
poso que hi ha gent que encara en fa, 
però tinc la sensació que la febre ha bai-
xat, sobretot perquè l’oferta de cerveses 
més o menys artesanes al mercat s’ha 
fet tan gran que potser no surt a comp-
te dedicar tants esforços a fer-la a casa.

el 
Menjador

bró, trossets de regalèssia, trossets 
d’herba romeguera, fulles de sàlvia, 
fulles de menta, i també 3 flors de til-
la, d’espígol, de pericó, d’espernallac, de 
malva, d’escabellosa, de farigola, de fa-
rigola llimonera, d’orenga, de mariallu-
ïsa, de sabina, de romaní, de cap d’ase, 
de sempreviva i de ginesta. 
Les nous, partides, i la resta d’ingredi-
ents es posen en un pot de vidre trans-
parent amb capacitat suficient i un 
broc gros, i es cobreixen amb l’aiguar-
dent, deixant 3 o 4 dits de marge per 
respirar. El tapem amb un drap lligat 
amb un cordill i deixem reposar, a sol 
i serena, durant 9 dies. Passat aquest 
temps, es cola el líquid, s’embotella en 
ampolles més petites, millor si són fos-
ques, es tapen amb un tap de suro i es 
deixen reposar en un lloc fosc durant 
un any, tot i que es pot encetar abans.
L’altra fórmula inclou herbes similars 
més algunes espècies com nou mosca-
da, cardamom o clau d’olor, i es deixa 
macerar l’aiguardent amb les herbes 
a sol i serena durant 40 dies; millora 
al cap d’uns mesos, i es pot començar 
a beure per Tots Sants o per Nadal.
A vegades no és fàcil difícil trobar totes 
les plantes, però si en falta alguna, o 
se n’hi afegeix alguna altra, no canvia 
substancialment el resultat.
Si teniu amistat amb algun bon conei-
xedor de l’entorn, demaneu-li que us 
acompanyi aquest cap de setmana ma-
teix i proveu de fer aquest licor: servit 
ben fresquet us farà triomfar cada ve-
gada que tingueu convidats!

que aleshores tenia plantades mol-
tes d’aquestes herbes i flors a les Fei-
xes de Canyelles, i ens en va ensenyar 
l’Armengol Esparrach, que fa més de 
30 anys que prepara ratafia.
Un parell d’anys després hi vam tor-
nar amb un grup d’amics que es tro-
ben cada any per aquestes dates per 
sortir a collir les herbes cap a Can 
Padró i Can Montllor i, de pas, esmor-
zen i tasten les ratafies de l’any anteri-
or, i les diferents receptes elaborades 
amb aquest licor, ja siguin galetes, co-
ques, pastissos o platets salats, que la 
ratafia, per la seva composició, aporta 
molts matisos florals i herbacis a qual-
sevol mena de preparació.
La base de la ratafia és un aiguar-
dent anisat que nosaltres comprem 
a Begudes Parera; si es fa servir un 
aiguardent sec, cal afegir-hi sucre. 
L’altre pilar són les nous verdes, que 
si es busca es poden collir al centre 
del poble mateix, i tres plantes que 
floreixen just aquests dies: la flor de 
Sant Joan, la sempreviva i l’esperna-
llac, totes elles plantes de flor groga 
que segur que esteu tips de veure pels 
camps i boscos.
Les dues receptes varien una mica tant 
en ingredients com en temps de ma-
ceració, però el resultat és excel·lent.
Per cada litre d’aiguardent anisat, 
l’Armengol hi posa: 1 trosset de pell 
de llimona i 1 trosset de branca de ca-
nyella, més 3 unitats de: nous verdes, 
brots tendres de pi, boletes d’herba de 
la pedreta, brots de fonoll, branque-
tes de ruda, ramellets de cua de ca-
vall, llavors de cardamom, branque-
tes de camamilla, fulles de sajolida, 
ramets de llentiscle, boletes de gine-

 Manel bonafacia

**L’Actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions

Aneu-hi: si us agrada dir «això ho 
hem fet a casa»
Fugiu-ne: si preferiu la Coca-Cola, 
que té el mateix color

Boscos al voltant de Castellar
Begudes parera
C/torras, 5

Ratafia casolana

Però la tendència del fes-t’ho tu mateix 
es manifesta en molts sectors, com si 
tots tinguéssim a dins un desig de tor-
nar setanta anys enrere, o més, quan a 
les cases la gent tenia un hortet propi i 
qui no criava conills tenia gallines, o fins 
i tot un porquet per fer la matança un 
cop o dos l’any. Ara que ho penso, ves 
que no es posi de moda això de criar un 
porquet per fer-te les botifarres!
Hi ha una activitat que no s’ha posat 
de moda, però que no s’ha deixat de 
fer mai i té els seus practicants també 
aquí a Castellar. Té similitud amb 
allò de fer cervesa, però porta molta 

ment i sense por la República Cata-
lana a l’Ajuntament.
Durant l’acte del diumenge també 
vam organitzar una consulta popu-
lar amb la pregunta: “creu que els 
partits republicans haurien de pre-
sentar-se a les eleccions municipals 
del maig del 2019 a Castellar a través 
d’una llista única?”. El “sí” va gua-
nyar amb un 92,5% del vot. Aques-
ta dada concorda amb el que es res-
pira al carrer i a moltes entitats per 
part del sobiranisme: aquestes pro-
peres eleccions municipals són molt 
més que unes eleccions municipals, 
són una prova de foc per la Repúbli-

ca Catalana. Tot el que hem fet fins 
ara està en joc a cada un dels pobles i 
les ciutats del país. Si les forces repu-
blicanes aconseguim guanyar arreu 
del territori, no només estarem rati-
ficant el mandat de l’1 d’octubre, sinó 
que també reforçarem la capacitat 
que tenim com a país d’implementar 
aquesta República que ens hem gua-
nyat jugant-nos-hi el cos i la llibertat. 
En aquests moments tan transcen-
dentals, la política de país –la polí-
tica en majúscules– ha d’estar per 
sobre de la política dels partits. Per 
això, en representació d’aquesta de-
manda popular tangible arreu del 

poble i de la responsabilitat política 
derivada del reiterat mandat de les 
urnes, demanem als líders polítics 
de les altres forces republicanes, així 
com a persones de totes les ideolo-
gies que tinguin ganes de formar-ne 
part, que s’uneixin a nosaltres com 
a un/a més per tal d’aconseguir que 
Castellar es converteixi a partir del 
27 de maig del 2019 en un dels pobles 
defensors i constructors de la Repú-
blica Catalana.
És per això que des de Junts per Cas-
tellar emplacem a tothom disposat 

continua a la pàgina 11

opinió
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m arribat a final de 
curs, temps de reco-
llir els resultats de 
l’esforç realitzat du-
rant l’any acadèmic, 

just quan ha arribat la calor xafo-
gosa i l’adrenalina encara la tenim 
a “tope”, confiant que les notes i 
els resultats de la selectivitat ens 

l dia 21 de juny es com-
memora el Dia Mundi-
al de l’ELA (Esclerosi 
Lateral Amiotròfica). 
Aquesta malaltia 

neurològica progressiva ataca les 
cèl·lules nervioses que controlen 
els músculs voluntaris.
La degeneració de les neurones mo-
tores fa que deixin d’enviar missat-
ges als músculs. Aquests s’afeblei-
xen, es gasten i es contreuen.
L’ELA ocasiona diferents tipus de 
discapacitats. Com que afecta úni-
cament a les neurones motores, no 
deteriora la ment ni la intel·ligència 
ni la personalitat del pacient.
La malaltia afecta a un número 
creixent de persones, especialment 
entre 40 i 60 anys, més a homes que 
a dones. Només una quantitat infe-
rior al 10% dels casos són heretats.
Sovint les primeres manifestaci-
ons de la malaltia poden incloure 
contraccions dels músculs, debili-
tat muscular a un braç o la cama, 
dificultats per empassar... Paulati-
nament, la debilitat muscular s’es-
tén  a altres parts del cos.
El diagnòstic de l’ELA està basat 
especialment en els símptomes i se-
nyals que el metge observa en el pa-
cient i en les proves neurològiques 

  Fes un  gest per l’ELA. || Joan mundet

Dia mundial de l’esclerosi 
lateral amiotròfica.  Fem un 
gest per l’ELA!!

E pLAÇA MAJoR

JoAN ELViRA
Cap de Salut de l’Ajuntament 

de Castellar

 Núria Raspall*

a setmana passada 
vam ser testimonis de 
com el vaixell Aqua-
rius arribava al port 
de València. A alguns 
ens va alegrar de tot 

cor, a d’altres, segurament, no els 
va fer tanta il·lusió, però el cert és 
que deixant que el vaixell atraqués 
a València, es van salvar més de 600 

L E
Que mai hàgim de marxar 
nosaltres

vides humanes.
Des del nostre grup municipal, sem-
pre hem entès que havíem de vetllar 
per afavorir l’arribada d’aquelles 
persones que han hagut de deixar 
casa seva i han hagut de lluitar, com 
no ens podem imaginar, per cons-
truir-se un futur millor. Tampoc hem 
entès mai, com és que el govern de 
l’Estat, que fins fa ben poc era ca-
pitanejat pel Partit Popular, n’havia 
esquivat i impedit la seva arribada i 
més, tenint en compte que en el seu 
moment s’havia compromès a ac-
ceptar 17.337 persones, de les quals, 
només n’han arribat un miler llarg. 
En aquest sentit, al febrer de 2017, 
vam presentar una moció sobre el 
programa català de refugi i acompa-
nyament a les persones refugiades, 
en la que es demanava que es mani-
festés el suport del nostre Ajunta-
ment al Programa Català de Refugi 
i se’n garantís la seva col·laboració. 
Aquest programa tenia uns objec-
tius molt clars com ara, atendre les 
necessitats bàsiques de les perso-
nes que arriben al nostre país, afa-
vorir-ne la seva autonomia social i 
laboral, donar-los accés, en igual-
tat de condicions, als serveis pú-
blics (amb l’acompanyament dels 
mentors) i permetre’ls aconseguir 
la plena ciutadania. 
Tenint en compte que els ciutadans, 
en la seva majoria, sempre hem 
donat mostres de solidaritat, estant 
disposats a acollir i a ajudar a qui fes 
falta, aquest programa era molt in-
teressant ja que permetia que fos-
sin els mateixos ciutadans (conver-

ve de la pàgina 10

sietat i/o símptomes depressius.
Fins ara no s’ha trobat cap cura per 
a l’ELA, existint tractaments ori-
entats en alleujar els símptomes 
i millorar la qualitat de vida dels 
pacients. Aquesta atenció cal que 
sigui interdisciplinar, contemplant 
a diferents tipus de professionals 
de la medicina, la infermeria,  la te-
ràpia ocupacional, el treball social, 
la farmàcia, etc. Cadascú, des de la 
seva especialitat, contribueix a ofe-

rir les atencions que poden afectar 
positivament al malalt. Menció es-
pecial requereixen les persones en-
carregades de la cura del pacient. 
No els  podem oblidar a l’hora de 
dissenyar el pla de treball.
Existeix un gran esforç per part 
dels científics per augmentar el 
grau de coneixement de la malal-
tia i trobar enfocaments eficaços 
per a  combatre-la, però encara 
estem lluny de la solució definitiva.

Nosaltres podem conscienci-
ar-nos de la malaltia amb acci-
ons com la de la Fundació Miquel 
Valls, incorporant-nos a la cam-
panya “Fes un gest per l’ELA”, 
penjant a les xarxes socials foto-
grafies mentre realitzem el gest 
per l’ELA. Aquest Gest per l’ELA 
senzillament és posar la mà dreta 
amb els dits polze i índex en forma 
de lletra “L”. 
Tots som convidats a fer-ho!!!

que realitza. Cal fer un diagnòstic 
diferencial d’altres malalties.
Per a fer un diagnòstic d’ELA, els 
pacients han de tenir símptomes 
de danys de les neurones motores 
superiors i inferiors que no puguin 
ser atribuïts a altres causes.
Aquesta malaltia no afecta, general-
ment,  a les seves capacitats cognitives. 
Els pacients s’adonen de la seva pèr-
dua progressiva de funcions i això 
pot provocar un elevat nivell d’an-

tits en la figura del mentor), els qui 
tractessin de primera mà amb els 
nouvinguts i els ajudessin en tot 
allò que els fes falta. Sé, de bona 
mà, que aquest programa té as-
pectes que es poden millorar però 
també és cert que fins que la teo-
ria no es posa en pràctica, queda 
només en això, en paraules boni-
ques que no serveixen per res, i és 
que és amb l’ús, quan ens adonem 
de què es pot perfeccionar. 
És bo que vingui gent, ens enriqueix 
com a país i com a persones i no ens 
ha de fer por. Això sí, ens cal treba-
llar per tenir polítiques migratòri-
es i per tal que els mecanismes que 
s’apliquen siguin els adequats per 
tal que la convivència sigui benefi-
ciosa per a tots els implicats.

*Regidora d’ERC

a considerar aquesta proposta de 
candidatura d’unitat a posar-se en 
contacte amb nosaltres (info@junts-
percastellar.cat) per tal que puguem 
buscar maneres d’encaixar. De mo-
ment, ja hem contactat ERC Cas-
tellar, la CUP Castellar i Decidim 
fent-los arribar la nostra mà estesa 
i voluntat d’explorar possibles siner-
gies en aquest sentit, sense condici-
ons per la part que ens correspon, i 
esperem –de tot cor– que acceptin 
rebre’ns per començar-ne a parlar.
Aprofito l’avinentesa per agrair la 
vostra atenció i animar-vos a actuar 
com agents de la unitat que governs 
de l’Estat de tots els colors, no volen 
que siguem capaços de conjurar.

*Candidat a l’alcaldia per Junts per 

Castellar

opinió

 M. Antònia puig Mayor*

3a Edició del Certamen 
Atenea

seran propicies, esperant la reso-
lució de les matrícules a mòduls 
professionals, batxillerats, uni-
versitats... Vivim temps de ne-
guits per veure si podem acon-
seguir els somnis pels quals hem 
estat lluitant durant el curs, i al-
hora un temps de celebracions i 
reconeixements: festes de final 
de curs, comiats de centres, pre-
sentacions dels treballs realitzats 
a les famílies i al poble, ...
Dimecres celebràvem a l’Auditori 
Municipal de Castellar l’acte públic 
dela tercera edició del certamen 
“Atenea”, antics Minerva, reconei-
xement als millors treballs de re-
cerca de Batxillerat dels instituts 
de les poblacions integrats en els 
Serveis Educatius VIII (Sentme-
nat, Polinyà, Palau-solità i Plega-
mans, Castellar del Vallès) i amb la 
col•laboració enguany de l’Ajunta-
ment de Castellar del Vallés.
Aquest certamen potencia i dóna 
a conèixer els treballs de recerca 
elaborats pels alumnes de segon 
de Batxillerat. 
Aquestes produccions estan rela-
cionades amb tots els aspectes del 
coneixement i el pensament, pas-
sant per les arts, les ciències de la 
naturalesa, la salut i medi ambient, 
les ciències socials, les humani-
tats, les llengües, l’educació física, 
les matemàtiques i la tecnologia. 
Treballs d’una gran diversitat i 
alhora d’una immensa qualitat.
En els 10 treballs seleccionats, 
podem observar les capacitats de 
recerca, d’argumentació, de refle-

xió i d’expressió de l’alumnat de 
Batxillerat dels nostres instituts 
de la zona.
 Treballs basats en la investigació 
bibliogràfica i que sovint van acom-
panyats d’experimentació, mun-
tatges i treballs de camp.
Hi ha projectes que han estat pre-
sentats individualment i d’altres 
presentats en grup, cosa que ha 
obligat als seus autors i autores a 
treballar en equip, distribuint-se 
les tasques i coordinant-se, però 
darrere de cada un d’ells també hi 
ha professors i professores, que els 
han tutoritzat, i que els han ajudat 
a encendre la guspira per explorar 
nous camins inexplorats, a no per-
dre el rumb, a no desanimar-se. Els 
han tramès el desig del descobri-
ment i han donat la força i empen-
ta per no perdre la il•lusió. 
En ells i en elles també el nostre 
reconeixement, ja que sense el seu 
acompanyament alguns d’aquests 
treballs possiblement no haurien 
vist la llum.
En el certamen només hem pogut gau-
dir de l’exposició de 4 dels treballs , dels 
10  magnífics presentats, un per cada 
població participant.
Hem compartit amb aquests joves, la 
il•lusió, els nervis, però sobretot, ens 
han encisat amb la seva capacitat d’in-
vestigació, creació i comunicació, per 
trobar  respostes a les preguntes que 
s’havien plantejat.
Gràcies per tot el que ens heu aportat!!!!

* Regidora d’Educació, Formació i 

ocupació
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joventut

Màgic. Així és com descriu el Pau Ar-
mengol el seu viatge Interrail l’any 2010, 
amb 24 anys. Vuit anys després, recor-
da perfectament moltes de les aventures 
que va viure amb la seva colla. Com quan 
van arribar a Bratislava, la primera nit, 
i es van adonar que l’allotjament que ha-
vien reservat era d’aquells que fan por. 
Molta por. “La gràcia és que qualsevol 
cosa, en qualsevol moment et pot sor-
tir malament i més quan ets jove que 
no estàs preparat per segons què. És 
un viatge que surt bé de preu que per-
met fer moltes coses en pocs dies i et 
fa bellugar molt”. 

Aquest any, els joves que fan 18 du-
rant el 2018 tenen l’oportunitat de viure 
aventures com las que va experimentar el 
Pau, de manera gratuïta. La Unió Europea 
ha posat en marxa DiscoverEU, una ini-
ciativa adreçada als joves de 18 anys que 
tinguin interès a obtenir un dels 15.000 
bons de viatge en tren pel continent que 
s’han posat a la seva disposició al Portal 
Europeu de la Joventut de forma gratuïta.

Per poder optar a un d’aquests bons, 

18 anys i tot europa 
per endavant

Un moment del viatge amb interrail. La bea al palau Hofburg i el pau a un parc d’atraccions, ambdós a Viena || cedida

els joves, que han d’haver nascut entre el 
2 de juliol de 1999 i l’1 de juliol de 2000, 
han de presentar les seves sol·licituds a 
través del web https://europa.eu/youth/
travelling_es abans del 26 de juny, de ma-
nera individual o en nom d’un grup d’un 
màxim de cinc persones. Per fer-ho, hau-
ran de facilitar les seves dades personals 
i donar alguns detalls sobre el viatge 
que hagin planejat. “Des de la regido-
ria ens posem a disposició de la gent 
jove, a ajudar-los en el que calgui per 
fer l’inscripció i resoldre els dubtes. 
Volem incentivar els joves que apro-
fitin aquesta oportunitat que és bru-
tal, perquè compartiran dies amb els 
amics per països d’Europa i a més, de 
manera gratuïta”, ha manifestat Dani 
Pérez, regidor de Joventut.  

A més, hauran de respondre cinc 
preguntes relacionades amb l’Any Euro-
peu del Patrimoni Cultural 2018 i les ini-
ciatives de la Unió Europea destinades 
als joves. També caldrà respondre una 
sisena pregunta de desempat, que per-
metrà la Comissió Europea classificar els 
sol·licitants en cas que hi hagi massa sol-
licituds. En cas que hi hagi candidatures 
que obtinguin la mateixa classificació i 

  Cristina Domene

Amb el bitllet 
de l’interrail 

és pot escollir 
entre 40.000 
destinacions 
i 30 països 
diferents

destinacions

40 mil
que el nombre d’aquestes sigui superior 
al dels bons disponibles, per a la selecció 
es tindrà el compte l’ordre d’arribada de 
les sol·licituds.

La Bea Hernández, va compartir 
aventura amb el Pau. Ella ho recorda 
“amb molt de carinyo” perquè és el 
primer viatge que va fer amb la colla i va 
ser molt divertit. La recomanació que fa 
és organitzar-ho molt bé per aprofitar 
el màxim el temps i cada ciutat: “Vam 
viure moltes experiències, vam conèi-
xer molta gent. Jo no he fet Erasmus 
i per a mi va ser com un petit i intens 

Erasmus. Si et deixes endur, les expe-
riències són moltíssimes”. 

Cal assenyalar que el viatge haurà 
de començar entre el 9 de juliol i el 30 de 
setembre de 2018, que la durada haurà de 
ser d’entre un i trenta dies i que durant 
aquest període s’hauran de visitar entre 
un i quatre països de la Unió Europea.

L’Ajuntament, a través de Castellar 
Jove, oferirà assessorament als joves de 
la vila que així ho requereixin, a les de-
pendències municipals situades a l’Espai 
Tolrà (c. Portugal, 2 1r pis), de dimarts a 
dijous, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. 

JoVENTUT | interraiL
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Arrenquen motors en el Gran Premi 
Monster Energy de Catalunya. El 
castellarenc es marca una sortida 
de manual que el dispara cap al pri-
mer grup de carrera avançant a 5 
pilots que s’havien classificat per 
davant seu. Des de l’onzena posició 
fins a la sisena abans d’arribar a la 
primera corba del Circuit. “La sor-
tida era clau després d’uns classi-
ficatoris tan dolents com els que 
hem tingut”, va comentar Pedrosa.

Malgrat la gran arrencada, la 
falta de grip en el tren posterior de 
la moto feia que Pedrosa perdés de 
vista el podi ràpidament i es desen-
ganxés. “Al final de volta sempre 
anava més lent que la resta de pi-
lots”, però, per sort, tenia “una bona 
frenada”. Tot i això, va ser capaç de 
mantenir bon ritme de carrera, aug-
mentar la confiança amb la moto i no 
deixar anar el segon grup.

Sembla que els problemes de 
neumàtics que remarcava el ‘26’ 
d’Honda a la jornada classificatòria 
van solucionar-se amb solvència per 
a la carrera “gràcies a la feina dels 
mecànics”, agraïa el pilot d’Honda. 
Després d’insistir en el fet que teni-
en grans dificultats amb les gomes, 
Pedrosa i el seu equip van veure la 

forma d’aconseguir una molt bona 
col·locació a la primera volta del GP 
de Catalunya. El millor resultat pos-
sible després d’uns classificatoris tan 
decebedors pel pilot.

Una carrera de baralles sobre 
la pista. A la setena volta, Petrucci 
aconseguia avançar-lo, però la cai-
guda a la vuitena volta de Dovizio-
so el retornava al cinquè lloc i es col-
locava quart després d’unes errades 
de Petrux.

A sis voltes per la bandera de 
quadres i a la corba quatre, una emo-
cionant batalla per la quarta posi-
ció amb Crutchlow va acabar amb 
l’avançament del pilot anglès. Una 
lluita roda a roda que van mantenir 
en més d’una volta. Moments en què 
sortien a la llum les dificultats amb 
l’acceleració per la manca d’adherèn-
cia al sortir de cada viratge.

Amb més de 45 graus de tem-
peratura sobre l’asfalt, totes les mi-
rades estaven posades en el rodat-
ge dels neumàtics. “M’ha sorprès 
que Crutchlow sortís amb tous i 
que ho hagi gestionat tan bé tot i 
la calor a la pista”, puntualitzava 
el pilot, mentre ell optava per rodar 
amb mitjos en ambdues rodes, ja que 
els tous “eren massa tous”.

Al final de la carrera, Pedrosa 
remarcava entre somriures que es-
tava cansat i que ara el que necessita-
va era estirar-se al sol per descansar. 
Un cap de setmana que va ser intens 
dins i fora de la pista en anunciar que 
el seu futur no estava decidit. Ara bé, 
manté el silenci, almenys, fins a la se-
güent cita del calendari.

Jorge Lorenzo va igualar els 112 
podis de Pedrosa mentre aquest re-
peteix el seu millor final de carrera: 
una cinquena posició aconseguida a 
Le Mans, aquest mateix any.

remuntada i cinquena posició
resultat més 
que satisfactori 
de dani pedrosa 
després d’un cap 
de setmana mogut 
dins i fora de la pista

  Marga Camps

L’actual campió de MotoGP, 
Marc Márquez, es col·loca amb 27 
punts d’avantatge al capdavant de 
la classificació amb un total de 115 
perseguit per l’italià Valentino Rossi 
amb 88. Després de la caiguda d’An-
drea Dovizioso aquest cau a la vui-
tena posició amb 66 punts. Mentre 
el castellarenc està a l’onzena posi-
ció de la general. Honda es manté al 
capdavant de la classificació de cons-
tructors amb 150 punts.

De cara a la vinent cita de Mo-
toGP, Dani Pedrosa remarca la neces-
sitat de millorar la confiança sobre 
la moto, en especial, al complicat cir-
cuit, per a ell, del Motul TT Assen, als 
Països Baixos, el proper 1 de juliol. 

Dani pedrosa lluita la posició amb Danilo petrucci, durant la cursa de diumenge de MotoGp al Circuit. || a. san andrés

cornellà, ha signat com a entrena-
dor del primer equip verd per a les 
pròximes dues temporades.  
calm, que ha entrenat com a 
assistent a rubí, sant andreu, 
L’Hospitalet i cornellà, va acon-
seguir jugar la promoció d’ascens 

L’entrenador castellarenc Xavi 
calm, fins ara mà dreta del tècnic 
Jordi roger a la banqueta de la ue 

a 2a divisió aquesta temporada 
amb el seu conjunt. La marxa de 
roger ha propiciat que el club i el 
director esportiu, andrés manzano 
-a l’esquerra de la foto- confiessin en 
l’experiència del tècnic, per fer-se 
amb les regnes del primer equip.

Xavi Calm, primer 
entrenador de la 
UE Cornellà

pedrosa amb Sete Gibernau i Dani Sordo a l’hospitality d’HRC. || a. san andrés
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gran premi de Catalunya 
molt castellarenc

Les dades d’un Gran Premi de MotoGP sempre són 
molt impressionants. Tot i que són xifres molt desco-
negudes pel públic en general, tot el que hi ha darre-
re  de la disputa d’un GP, no deixa indiferent a ningú. 
Aquesta temporada a més, la presència de treballa-
dors castellarencs al Circuit de Barcelona-Catalunya 
encara s’ha ampliat més.

En les cites europees, Dorna, l’encarregada d’or-
ganitzar aquest gran circ mediàtic del mundial, mou 
aproximadament 340 tones de material per a la dis-
puta d’aquest: materials publicitaris, motos, cronome-
tratge, equips de transmissió, etc. Tot mogut per les 
més de 4000 persones que es desplacen a aquest tipus 
d’esdeveniments i que viatgen uns 100.000 km a l’any.

Dins d’aquesta voràgine de xifres, trobem a molts 
castellarencs que col·laboren perquè això sigui possi-
ble i L’ACTUAL ha parlat amb tres d’ells, que van par-
ticipar en la cursa d’aquest any.

A banda de Dani Pedrosa, el cap més visible i la 
personalitat que més ha internacionalitzat el nom de 
Castellar del Vallès -fins i tot per a alguns ho ha col-
locat al mapa-, existeixen un munt de vilatans amb di-
verses funcions d’importància dins del Circuit.

Un dels vells coneguts és el Víctor Cuervo, un 
dels ‘marshalls’ amb més experiència del traçat ca-
talà. Per les seves mans passen alguns dels pilots del 
circ de les motos, ja que està situat a la difícil corba 
cinc de Montmeló, un lloc on la frenada de les motos 
és més tècnica. Allà, per la seva dificultat,  cauen fre-
qüentment o pateixen ensurts els pilots.

“Ja porto sis Gran Premis al Circuit, uns 
quants a la corba cinc i estic molt content de poder 
col·laborar d’aquesta manera” explica Cuervo, que 
va ser objecte d’un dels vídeos més virals del cap de 
setmana, on es veu rescatant una moto a la cursa de 
Moto3 i com salta amb la caiguda d’un altre en el mo-
ment de l’assistència. “Per sort va quedar en una 
anècdota” afegeix abans d’explicar que “no oblida-
ré mai la mirada de l’Andrea Dovizioso en caure. 
Era una mirada que deia molt -sobretot veient el cap 
de setmana del seu company d’equip Jorge Lorenzo- i 
ha trigat uns cinc o sis segons en reaccionar, quan 
li preguntàvem com estava”.

MoToGp |La Contra-CròniCa

  Albert San Andrés

dani pedrosa és la cara més visible de Castellar al Circuit, però molts 
més vilatans fan possible aquesta cursa del mundial de Motogp

Però la feina d’un comissari de pista no és fàcil i 
com a cicatriu d’aquesta dificultat, Cuervo lluia el 77 del 
pilot Andreas Pérez als cascos. Ell va ser un dels que 
va fer el rescat fa dues setmanes del jove de 14 anys de 
Mollet del Vallès, que va perdre la vida  després d’una 
desafortunada caiguda en la sortida de la corba cinc.

“Costa tornar a passar pel mateix lloc dels 
fets. Al matí, quan no hi ha ningú i tot és silenci, 
passes pel lloc i es fa molt dur, però ens agrada la 
nostra feina i ja sabem al que ens exposem. Vaig 
poder parlar amb els pares després del minut de 
silenci” rememora el castellarenc.

Una de les cares més visibles de la cursa era l’Ar-
mand Plans. El jugador de l’HC Castellar era l’encar-
regat que ningú sense l’acreditació pertinent entrés 
a la sala de premsa. Pel seu davant passaven tots els 
periodistes i no podia perdre de vista ningú. “És una 
feina una mica monòtona, però molt important. 
Has d’estar al cas de tothom. Veus gent que nor-
malment surt per la tele i la sensació de normali-
tat que donen t’acaba sorprenent, quan te’ls tro-
bes cara a cara” diu l’Armand, mentre afegeix que 
“el grup humà que formem amb els companys ho 
compensa, ja que t’ho fan passar d’allò més bé”.

“Els periodistes són una bogeria, sempre en-
trant i sortint. Molts no tenen ni temps per dinar i 
això que es passen 12 o 13 hores aquí dins. No és tan 
maco com es veu des de fora”,  explica el petit dels 
Plans. Molt a prop d’ell, trobem a la Maria Méndez, 
una de les responsables de premsa del Circuit. Ella 
resta amagada a les oficines de la sala de premsa i és 
més difícil que es deixi veure. Aquest era el seu tercer 
GP. “Aquest Gran Premi ha estat el més tranquil 
dels últims anys, tot i que diumenge amb les cur-
ses hi ha molta feina. No tens temps  per a res. Ho 
vius un cop l’any i és especial. Per cites com aques-
ta tenim companys de reforç per poder arribar a 
tot”, assenyala Méndez, una de les responsables de 
les notes de premsa i cròniques del Circuit, que re-
marca que  “a les curses petites estic sola, però a 
les grans tinc ajuda”.

Aquest és només un petit tast dels castella-
rencs a Montmeló, que fan possible la cursa, però 
no hem d’oblidar a d’altres més difícils de trobar, 
com els treballadors de la ‘Fan Zone’, membres de 
seguretat o mecànics. A dalt, Víctor Cuervo, Armand plans al centre i Maria Méndez, a baix. ||a.san andrés
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motor

El Gran Premi de Catalunya de Mo-
tociclisme aplega a nombrosos caste-
llarencs, que en prenen part en mol-
tes de les tasques organitzatives de 
l’esdeveniment. Aquest és el cas d’en 
Jordi Gallardo, cap de mecànics de 
l’equip Estrella Galícia 0,0 de Moto3, 
amb una dilatada experiència al mun-

“Com a mecànic, m’agrada més 
com es feia la feina abans”

dial de motociclisme, per on ha pas-
sat per diversos equips i escuderies. 
El 2005 va ser campió amb el també 
castellarenc Dani Pedrosa a 250cc i 
el 2016 amb el pilot sud-africà Brad 
Binder, aconseguint un total de set 
victòries al campionat, podent treu-
re’s l’espina que li va quedar el 2015, 
quan va aconseguir el subcampionat 
amb el portuguès Miguel Oliveira.

Amb motiu del Gran Premi, 
L’Actual va estar al Circuit de Bar-
celona Catalunya, per conèixer més 
a prop la seva feina al capdavant dels 
mecànics del pilot Alonso López, 
que va aconseguir la vuitena posi-
ció a la cursa.

· Com s’arriba des de Castellar fins 
al campionat del món?
Vaig començar per un amic de l’escola 
que era pilot i competia. Com que a mi 
m’agradava molt la mecànica, li feia la 
moto i al final va acabar al campionat 
d’Espanya, corrent a l’equip del Sito 
Pons. Aleshores jo també vaig entrar 
amb ell a l’equip a treballar.

· Quina formació vas tenir per ar-
ribar a aquest nivell?
Vaig estudiar Formació Professional 
de mecànica. Aleshores no hi havia 
escoles especialitzades com la Mon-
lau, que és més professional i especi-
alitzada per a la moto, així que vaig 

Jordi Gallardo al box de l’Estrella Galicia 0,0 atenent L’ACTUAL  el cap de setmana passat. || J. gonzáLez

fer la formació professional de me-
cànics de cotxes.

· Com ha evolucionat la feina dels 
mecànics a la competició des que 
hi treballes?
Abans es treballava molt més amb les 
mans, es treien els pistons i aquestes 
coses. En general es feia molta més 
mecànica, perquè ara els motors que 
tenim estan precintats i l’únic que 
podem treure és el canvi i tornar-lo a 
posar. Ja no toquem com abans.

· Quina època t’agrada més, 
abans o ara?
Com a mecànic m’agrada més com 
es feia abans, era més feina de mecà-
nic. M’agrada embrutar-me les mans 
i era més èpic.

· Respecte a l’ambient de treball 
als circuits, com ha canviat amb 
el temps?
Ara tot és més professional. Abans 
era tot més casolà, ho feies tot amb 
les mans, en canvi ara tot és més re-
gulat. Per exemple al box; abans mun-
tàvem quatre lones i ja està, ara tot ha 
d’estar perfecte pels patrocinadors. 
Això també els passa als pilots. Ara 
pugen molt joves, però ja tenen l’obli-
gació d’entrenar cada dia, d’anar a un 
psicòleg esportiu, tot molt més pro-
fessional que abans.

· Quina és la teva responsabili-
tat dins de l’equip com a cap de 
mecànics?
El que nosaltres fem és intentar solu-
cionar els problemes que pugui tenir 
el pilot, és a dir, posar a punt la moto. 
La meva funció és gestionar tota la 
feina dels mecànics i prendre les de-
cisions tècniques que s’hi hagin de 
prendre, com la relació de canvi que 
farem servir, les molles que utilitza-
rem a les suspensions i tot el setting 
general de la moto. A més també has 
d’estar tot el dia en contacte amb el 
pilot per analitzar telemetria, per re-

passar vídeos, etc. Fas un seguiment 
intensiu durant tot el dia.

· Ara treballes a l’Estrella Galí-
cia 0,0, però tens una llarga tra-
jectòria!
Vaig començar el 1996 amb Honda 500 
i des d’aleshores i fins ara, he passat 
per Honda, Aprilia, KTM i ara torno 
a ser un altre cop amb Honda amb 
l’Estella Galícia 0,0.

· Al teu equip teniu dos pilots 
molt competitius a la categoria 
de Moto3 com són l’Aron Canet 
i l’Alonso López. Què espereu de 
la cursa de casa?
Aquí només pensem a guanyar. El que 
no sé dir-te és qui dels dos ho farà, però 
aquí l’objectiu és la victòria. Intenta-
rem guanyar amb els dos. Són pilots 
molt competitius i amb molt talent.

· Amb motiu d’aquest Gran premi 
de Catalunya, tenim al castella-
renc més il·lustre de MotoGp de 
plena actualitat, amb el futur de 
Dani pedrosa a l’aire per primera 
vegada des que va començar. Què 
hauria de fer?
Jo crec que encara li queden un parell 
d’anys per continuar, com a mínim. El 
que passa és que penso que està es-
perant a tenir la millor moto possible 
per decidir si continua o no, però la 
meva intuïció em diu que continuarà.

· Què té Castellar amb les motos 
per tenir tants protagonistes de 
les dues rodes?
Sí,  en som molts. Hi ha en Dani [Pedro-
sa], en Carmelo [Morales], ara en Max 
[Sánchez] i l’Èric Rubio al motocròs. 
Abans hi havia el Toni García i molts 
més. A banda de tots els que fan les 24 
Hores i similars. Suposo que el fet que 
per sortir de Castellar sempre hagis de 
passar per carreteres de corbes té molt 
a veure. Però sempre ha existit motor, no 
només asfalt sinó també molt trial, molt 
enduro.   || a. san andrés- J. gonzáLez

ENTREViSTA

JoRDi GALLARDo 
Cap de mecànics de 

l’Estrella Galicia de Moto3
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“ni del Barça ni del Madrid, del Castellar”
el torneig 
amb el nom del mític 
Cortiella va ser un 
nou homenatge a 
la seva memòria

FUTboL | xxi torneig CortieLLa

Quan li preguntaven de quin equip 
era, no es referia al blaugrana ni al 
blanc de la capital. Estimava uns al-
tres colors. Obviava els clubs colos-
sals que acaparen devocions arreu 
del nostre cosmos futbolístic i, per 
costum, el ‘Curti’ contestava que ell 
era del Castellar. L’anècdota la citava 
l’alcalde Ignasi Giménez al XXI Tor-
neig Joan Cortiella, que dissabte pas-
sat va acollir un acte d’homenatge a 
l’estimada insígnia de l’esport caste-
llarenc. Enguany, per primera vega-
da, s’ha celebrat en forma de I Memo-
rial, ja que l’abril passat ens va deixar. 

Al llarg del cap de setmana, més 
d’una quarentena d’equips i cente-
nars d’infants d’arreu de Catalunya 
de les categories Escola, Prebenja-
mí, Benjamí i Aleví, van disputar el 
torneig de la UE Castellar, batejat 
amb el nom “d’un home petit amb 
un cor gran, que han estimat qua-

Jugadors de futbol formatiu, de diversos clubs a l’ofrena foral a l’estàtua del ‘Curti’. ||  g. PLans

em per ben pagats si quan hom us 
pregunta qui és en Cortiella fóssiu 
capaços de respondre a l’uníson: 
«poca cosa en sabem llevat que es 
tracta d’un gran home petit amb 
un cor enorme»”, va voler  expres-
sar la Junta de la UE Castellar, per 
interpel·lar a una incipient genera-
ció de futbolistes castellarencs que, 
sense saber-ho, trobaran a faltar el 
‘Curti’.  || guiLLem PLans

tre generacions d’amants del fut-
bol a casa nostra”, reivindiquen des 
del club. L’escenari, com sempre, és 
el Pepín Valls, encara que propera-
ment canviarà de nom i passarà a 
anomenar-se ‘Camp Municipal Joan 
Cortiella Can Serrador’, tal com va 
aprovar dimarts passat la Comissió 
d’Honors i Distincions Municipals i 
que ratificarà el ple de juliol. 

L’acte d’homenatge, abans de la 

semifinal de la categoria Prebenjamí, 
va concentrar a la gespa del camp el 
president de la Unió Esportiva, Joan 
Homet; el secretari del club, Miki 
Vilanova; Josefina Moré, viuda de 
Joan Cortiella; i representants de 
l’Equip de Govern de l’Ajuntament: 
l’Alcalde Ignasi Giménez, el Primer 
Tinent Joan Creus, i els regidors 
Aleix Canalís i José Leiva. Després 
dels parlaments, en què es va desta-

car la trajectòria de ‘Curti’ i la seva 
tasca de formació de valors a través 
de l’esport, jugadors de la base de di-
versos clubs van conduir una ofrena 
floral a l’estàtua que hi ha a l’entrada 
del camp, dedicada a qui va ser juga-
dor, entrenador, membre de la junta 
i encarregat del material del club. 

“Quan torneu a casa feliços 
i cansats per aquest cap de set-
mana de competició, ens donarí-

L’homenatge va tenir com a protagonista la vídua del mític ‘Curti’.  ||  g. PLans

esports
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revetlles, festes majors i balls per 
Can Carner celebra fa festa grossa, i hi haurà revetlles al carrer del retir i a la plaça de Catalunya, i balls a la sala Blava

Sant Joan tindrà, a Castellar del Va-
llès, diverses festes promogudes pels 
barris de veïns del municipi i parti-
culars. Les diverses festes tindran 
lloc entre divendres 22 i dissabte 23 
i s’han pensat per al públic familiar. 
Algunes de les propostes, clarament 
enfocades al vespre de la Revetlla de 
Sant Joan, dissabte a la nit, i d’altres, 
amb activitats per a petits i joves, de 
caire festiu. Com ja és habitual per 
aquestes dates, la majoria de propos-
tes s’han previst al’aire lliure.

Una de les novetats destaca-
des d’aquest 2018 és que els carrers 
Retir, Bassetes i Calvari recuperen 
una festa de Sant Joan que, en el pas-
sat, havia estat molt esperada i ce-
lebrada pels veïns. “Enguany, hem 
volgut tornar a crear l’espai on 
tothom qui viu en aquest entorn 
privilegiat pugui compartir una 
estona de forma distesa i diverti-
da”, afirmen els veïns dels tres car-
rers organitzadors.

La idea és començar la revetlla 
amb un sopar de veïns i veïnes dels 
carrers organitzadors, a les 20.30 h, 
on cadascú es portarà el seu i el que 
cregui convenient per a repartir. 
L’àpat es farà al mateix carrer Retir, 
per la qual cosa quedarà tallat al pas 
de vehicles rodats entre les cantona-
des Retir/Calvari i Calvari /Bassetes. 

Un cop fet el sopar, a les 22 h, 
l’activitat s’obrirà a tota la ciutada-
nia perquè tohom pugui cantar, ba-
llar i gaudir de l’actuació del karao-
ke itinerant Toca-mela, una banda 
de músics en directe que acompa-
nyaran qualsevol artista impro-
visat que vulgui atrevir-se a can-
tar. Finalment, també s’ha previst 
ball amb música enllaunada i coca 
i cava per a tothom. Durant tota la 
nit també s’oferirà servei de bar a 
preus populars que servirà per fi-
nançar les despees de la festa. 

  Marina Antúnez

ball de Revetlla de Sant Joan en una de les passades edicions a Can Carner. || q. PascuaL

cal gorina

D’altra banda, i com a celebració prè-
via a la Revetlla de Sant Joan, Cal Go-
rina ha preparat una nit de rumba pre 
Sant Joan per aquest mateix diven-
dres 22, que arrencarà a les 22 hores, 
al pati de l’entitat. Com ja és habitual, 
hi haurà servei de bar i restauració a 
preus populars que, en aquesta oca-
sió, amenitzaran la vetllada prèvia a 
la festivitat de Sant Joan que se cele-
bra arreu durant el cap de setmana.

sala blava de l’espai tolrà

D’altra banda, per dissabte 23 s’ha 
previst un Gran Ball de Revetlla de 
Sant Joan amb el Duet Cava a partir 
de les 22.30 hores, a la Sala Blava de 
l’Espai Tolrà, organitzat per Pas de 
Ball i Tot Ballant. Diumenge, a les 18 
hores, encara en el cap de setmana 
de celebració de Sant Joan, l’entitat 
Amics del Ball de Saló ha previst un 
ball a càrrec  del grup Cotton Club, 
també  a la Sala Blava de l’Espai Tolrà.

revetlla a la balena 
Des del bar de La Balena, situat a 
la zona d’aigua de la plaça de Cata-
lunya, s’ha preparat una nit de Re-
vetlla de Sant Joan per dissabte 23. 

A partir de les 20 hores s’oferi-
rà la possibilitat de gaudir d’un sopar 
a base de botifarra, coca i copa de 
cava a preus assequibles.Seguida-
ment, l’ambient s’escalfarà amb els 
jocs d’aigua previstos a la Platja de 
la Balena, que excepcionalment es-

Una de les novetats 
d’aquest any és que els 
carrers Retir, Bassetes 
i Calvari recuperen una 
festa de Sant Joan
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El divendres passat, l’ambient va anar creixent a Cal Gorina gràcies a les 
tres propostes que es van dur a terme sota el paraigües ‘Faves tendres’. 
Els més petits van poder gaudir dels contes de la Berta de Poblet. A tra-
vés del títol ‘Peixos, sirenes i històries de sirenes’, la rondallaire sabade-
llenca va deixar bocabadats els més menuts amb els animals marins que 
va presentar-los. aigua. Un cop acabats els contes, es va donar pas al con-
cert de músics d’Artcàdia que van omplir el pati de Cal Gorina de gom a 
gom. Finalment, la música va continuar amb temes dels anys 80.  || m. a.

CAL GoRiNA | faVes tendres

Berta de Poblet va fer contes a Cal Gorina

L’Associació de Veïns del Racó i l’Associació de Veïns de Sant Feliu del 
Racó organitzen el primer Concurs de curtmetratges de Festa Major 
de Sant Feliu del Racó, que enguany tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de juliol, 
amb una aposta de canvi de data respecte anys anteriors. Al concurs hi 
col·labora UNICEF. Els curtmetratges han d’incloure necessàriament 
imatges de Sant Feliu i s’han de presentar, com a màxim, a les 12 hores 
del dia 2 de juliol a través del correu electrònic concursvideosfm@gmail.
com. Les bases es poden consultar al web http://associacioveinselraco.
cat. El visionat es farà el dia 5 de juliol, a partir de les 22 hores. El mateix 
dia es farà públic el veredicte i tindrà lloc l’entrega dels premis: el pri-
mer, tindrà 4 entrades pel parc d’atraccions Tibidabo; el segon i tercer 
premi, 2 vals pel Viena cadascun.  || m. a.

SANT FELiU | CurtMetratges

S’obre el primer Concurs de vídeos 
de Festa Major a Sant Feliu del Racó

bREUSsant Joan 18

taran oberts fins ben entrada la nit.
Cap a la mitjanit començarà 

un concert en directe del grup The 
Serial Medlers, que oferiran un con-
cert de pop rock, reggae, funk, dance, 
amb molt de ritme, amb clàssics des 
del més actual fins al dels últims 40 
anys. Un cop finalitzi el concert en 
directe, la festa seguirà amb músi-
ca de discjòqueis fins a la matina-
da. Tot això, amenitzat per còctels 
i begudes de tot tipus de La Balena. 

festa major a can carner 
Els dies 22, 23 i 24 de juny l’Asso-
ciació de Can Carner  ha organit-
zat la seva tradicional Festa Major. 
El mateix divendres, a les 23 hores, 
s’ha programat un ball popular del 
Dj. R.C. al carrer de Can Carner. 
Dissabte 23 l’activitat comença-
rà ben d’hora, a les 9 hores, amb 
una partida de petanca que tin-
drà 3 primers premis, a la plaça 
de Pompeu Fabra. 

A les 10 hores s’oferirà una 
xocolatada a la plaça de San Joan, 
gentilesa del Bar Can Mariano. 

A les 11 h començaran els con-
curs infantils de dibuix i de fang, 
al local social de Can Carner. A les 
12 h, s’han convidat els Castellers 
de Castellar, que faran exhibició a 
la plaça de San Joan. 

L’activitat es reprendrà a les 
23.30 hores de la nit, amb la Revet-
lla popular a càrrec de l’Orquestra 
Original, al carrer de Can Carner. 
I per diumenge 24, a les 12.30 h, és 
previst el Bany d’escuma, també 
al carrer. A les 13.30 h es podrà 
gaudir d’un vermut popular al lo-
ocal social. 

A les 19 hores s’ha preparat 
una exhibició de sevillanes i fla-
menc, també al carrer de la urba-
nització i, a les 20 hores, un con-
cert de músics del Grup Melódico 
Can Carner. A les 21 h es farà el tra-
dicional sopar popular i, finalment, 
hi haurà cantada d’havaneres amb 
el grup Terral Havaneres, al car-
rer de Can Carner, a les 22 h.  

Els dies 22, 23 i 24 de 
juny l’Associació de 
Veïns de Can Carner 
organitza la tradicional 
Festa Major

22/06/08
Nit de rumba pre Sant Joan
22 h · Cal gorina
org. Cal gorina

AGENDA D’ACTES

23/06/08
Festa Major de Can Carner
a partir de les 9 h · Can Carner
org. associació de Veïns de 
Can Carner

Arribada de la Flama
del Canigó
20 h · plaça d’el Mirador
org. CaL, assemblea.cat, 
Ball de gitanes, Castellers de 
Castellar, Club atlètic Castellar, 
Centre excursionista Castellar i 
gegants de l’etC

Sopar amb botifarra i coca 
de cava, jocs d’aigua fins 
a mitjanit i concert de The 
Serial Medlers 
a partir de les  20 h · platja 
de la Balena
org. La Balena

Revetlla de Sant Joan: 
Karaoke amb Toca-me-la, 
servei de bar i música
22 h · Carrer retir
org. Veïns dels carrers església, 
retir, Calvari i Bassetes
org. associació de Veïns
de Can Carner

Gran ball de Revetlla de Sant 
Joan amb el Duet Cava
22.30 h · sala Blava  
de l’espai tolrà
org. pas de Ball i tot Ballant

Revetlla popular amb 
l’orquestra original
23.30 h · Can Carner
org. associació de Veïns  
de Can Carner

24/06/08
Festa Major de Can Carner
a partir de les 12.30 h  
Can Carner
org. associació de Veïns  
de Can Carner
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n comptes de buta-
ques de vellut ver-
mell, els espectadors 
s’acomoden en cadi-
res de plàstic. El sos-

tre és un cel que ennegreix man-
drosament el capvespre, i no pas els 
plafons decorats per les pintures 
surrealistes de l’artista Perejaume.

Una pantalla immensa als Jar-
dins del Palau Tolrà substitueix l’es-
cenari del Gran Teatre del Liceu. 
Campa un vespre agradable d’es-
tiu i ningú gosaria negar el dret a 
gaudir de l’òpera en calça curta.

Després dels treballs de remo-
delació dels Jardins del Palau Tolrà, 
orientats a reforçar l’estructura 
de la pèrgola rectangular que fa la 
funció d’escenari, la rehabilitació 
de la glorieta octogonal i la millora 
de paviments i de la zona enjardi-
nada, l’indret va tornar a acollir el 
Liceu a la Fresca, aquest dissabte. 
Des del privilegi que regala la ubi-
cació, gairebé un centenar de per-
sones van seguir-ne la transmissió 
del canal 33, presentada per Caro-
lina Rosich i Toni Puntí.

Abans del desolat i esquinça-
dor «Sola, perduta, abbandonata» 
al quart acte, la dicotomia entre un 
amor jovenívol i despert, però amb 
pocs recursos, i la seducció vestida 
d’opulència va amorrar a milers de 
persones a les més de dues-centes 
pantalles repartides per tot Cata-
lunya que van projectar la compo-

E

La projecció de ‘Manon Lescaut’ va servir per inaugurar l’espai remodelat dels Jardins del palau Tolrà . || g. PLans

NiTS D’ESTiU | Jardins deL paLau toLrà

Gaudir de l’òpera 
en calça curta

sició de Giacomo Puccini, “Manon 
Lescaut”. L’òpera, a més, es va eme-
tre a Lisboa, Perpinyà, Andorra o 
Ciudad Real.  El Gran Teatre del 
Liceu calcula que 100.000 perso-
nes van seguir l’obra.

El paper de Des Grieux va ser 
interpretat per tres tenors, el nord-
americà Gregory Kunde, el canari 
Jorge de León i el porto-riqueny 

Rafael Dávila. La protagonista fe-
menina de l’òpera va recaure en 
la ucraïnesa Ludmyla Monastyrs-
ka i la italiana Maria Pia Piscitelli.

La toxicomania al luxe d’una 
jove capriciosa, conjugada amb la 
passió d’un amant febril, Des Gri-
eux, i l’orgull de bragueta ofesa del 
ric i venjatiu Geronte són un còctel 
de fatalitat. La jove Lescaut, creada 
per la novel·la de l’abat Prévost, té 
mala peça al teler. Després del de-
senllaç, el vespre agradable –i fu-
nest– d’estiu va congelar algunes 
cames.  ||  guiLLem PLans

bALANÇ | equipaMent

Més d’11.400 
espectadors 
a l’Auditori

Un total d’11.435 espectadors han as-
sistit a un dels espectacles progra-
mats a l’Auditori Municipal durant 
el 2017-2018. S’hi han programat 95 
sessions de teatre, música i cinema 
impulsades per la regidoria de Cul-
tura, amb una mitjana de 120 espec-
tadors per espectacle. 

Les 14 representacions de teatre 
i música han aconseguit 2.695 espec-
tadors entre els mesos de setembre i 
maig. Aquestes xifres suposen un in-
crement de 764 espectadors respec-
te l’any passat. El percentatge d’ocu-
pació de l’Auditori ha estat del 62,5 %, 
és a dir, un 5,5% més que la temporada 
anterior.  Els espectacles de teatre fa-
miliar dels diumenges han atret 1.041 
espectadors, al llarg de les 6 repre-
sentacions que s’havien programat. 
Aquesta xifra suposa una mitjana de 
173 espectadors, un més per represen-
tació que l’any anterior. 

El cinema és el que més èxit 
ha tingut i acumula quasi 8.000 es-
pectadors. Concretament, 7.699. Les 

ESpAiART | Curs 2017-18

Espaiart fa balanç  i acomiada 
el curs a Castellar el 22 de juny 

Espaiart tanca el curs fent un bon balanç del que s’ha viscut aquest curs 2017 - 
2018 i anunciant les darreres audicions i concerts. D’una banda, la que tindrà 
lloc a l’Auditori Municipal Miquel Pont el proper 22 de juny, a les 20.30 hores, i de 
l’altra, un concert de les Corals Musicorum el dia 7 de juliol, a les 20 hores, al Pou 
d’en Fèlix d’Esplugues de Llobregat. Les formacions corals i els alumnes d’Espa-
iart pujaran a l’escenari l’espectacle ‘serem petits prínceps’, una cantata basada 
en la història ‘El petit príncep’ que interpretaran més de cent persones dalt de 
l’escenari. Enrere queden les activitats dutes a terme durant els mesos de maig 
i juny, de les que més de 300 persones ha pogut gaudir. Audicions dels alumnes 
de música teatre i moviment coreogràfic a partir dels 2 anys d’edat i també dels 
alumnes adults tocant els seus instruments en solitari o en formacions.  ||  m. a.

estrenes dels diumenges són les 
que, en termes globals, han atret 
més espectadors, un total de 3.528. 
Aquests, s’han distribuït en cintes 
programades. La mitjana d’assis-
tència ha estat de 107 espectadors 
per pel·lícula. El cinema familiar 
que es porta a terme un diumen-
ge al mes ha registrat 1.621 espec-
tadors per un total de 10 pel·lícules 
programades. La mostra de cine-
ma de Castellar del Vallès BRAM! 
ha aconseguit, aquest 2018, 2.550 
espectadors, distribuïts en 18 pro-
postes de cinema. A aquestes xifres 
cal sumar-hi el públic de totes les 
activiats organitzades per entitats 
i ens privats.  ||  m. a.

Des del privilegi que 
regala la ubicació, 
gairebé un centenar 
de persones van se-
guir l’espectacle
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Com és habitual, l’Escola Municipal de Música Torre Balada organitza la 
Setmana Cultural coincidint amb la cloenda del curs i el Dia de la Música 
que se celebra cada 21 de juny arreu del món. Entre les activitats de la Set-
mana Cultural en destaca el taller de percussió corporal que va tenir lloc 
dimarts passat a càrrec del musicoterapeuta i percussionista Santi Serra-
tosa. Prop d’una trentena de persones va participar d’aquesta activitat de 
caire lúdic i familiar, preparats per deixar-se captivar per la senzillesa hip-
nòtica dels moviments que va proposar Serratosa. Picar de mans, picar de 
peus, picar amb el cos. A poc a poc els improvisats percussionistes i balla-
rins van escalfar els músculs de tot el cos que els portarien a realitzar amb 
desimboltura les coreografies que va crear el músic per a cançons com ara 
Shape of you d’Ed Sheeran. A mesura que avançava el taller de percussió, 
i amb petits i grans entregats al ritme, es feia palès el poder terapèutic de 
la música i de la dansa, però sobretot de compartir una estona de joc sense 
més preocupació que encertar el següent moviment. Perquè la música ha de 
ser justament això: un glop revitalitzant. La porta que va obrir Santi Serra-
tosa com a mestre de cerimònies va ser sense cap mena de dubte una de les 
millors opcions per celebrar el Dia de la Música.    || rocío gómez

ToRRE bALADA | dia de La MÚsiCa 

Percussió terapèutica amb Santi Serratosa

bREUS

Santi Serratosa - centre - , dimarts passat al taller de  Torre balada || r.gómez 

quest diumenge, 
l’Associació Cul-
tural Aires Rocie-
ros Castellarencs - 
Casa de Andalucía 

de Castellar va organitzar la primera 
Festa de la Primavera, un acte que va 
atraure cors i grups de dansa d’ar-
reu de Catalunya. 

La Federación Andaluza de 
Comunidades va decidir que la vila 
acollís la celebració per la bona or-
ganització que ha demostrat l’enti-
tat local en nombroses ocasions. Al 
llarg del dia, van assistir-hi més de 

Adeu a la primavera

A

rador va ser l’escenari d’especta-
cles de cant Rociero, rumbes, sevi-
llanes i de molts més tipus de balls. 
“Des de fa anys, hi ha molta diver-
sitat. És molt àmplia la cultura 
de la Casa de Andalucía”, asse-
gura Da Silva, que també plante-
ja incorporar en el futur una coral 
o un grup d’Havaneres.

Després d’un dinar de “Co-
cido Rociero” gratuït, per obse-
quiar a la gent del poble fidel als 
actes de l’entitat i als grups con-
vidats, l’activitat cultural i els es-
pectacles van continuar.

Pel que fa als cors, va haver-hi 
la Casa de Andalucía de Manresa, 
Sant Julià de Sabadell, Al Alba de 
Sentmenat, CC. Salvador Espriu de 
Sant Just Desvern, Casa de Anda-
lucía de Castellar del Vallès, Casa 
de Granada CA. del Vallès Occiden-
tal i CC. Andaluz Peña Bética Gavà 
- Viladecans. Els grups de dansa 
convidats van ser Hierba buena de 
Castellar, Academia de Flamenco 
del CCAA Manuel de Falla, Cuer-
po de Baile Casa de Andalucía de 
Castella del Vallès i Nunca es tarde 
de Sabadell.

Per altra banda, es va comp-
tar amb la interpretació dels can-
taores Antonio el Trianero, Agus-
tín el Cacereño i Manuel Martínez, 
acompanyats del guitarrista Anto-
nio Moreno. 

Al novembre es contempla 
organitzar un acte que incorpora-
rà recitals de poesia. L’organitza-
ció, que fa una valoració molt po-
sitiva de la Festa de la Primavera, 
vol agrair la disposició de l’Ajun-
tament i la col·laboració de la Bri-
gada Municipal.  || guiLLiem PLans

300 persones.
La jornada va començar a les 10 

h amb una missa Rociera oficiada per 
Mossèn Josep Maria Cot a l’Església 
Sant Esteve. “Estava molt plena, ja 
que va venir gent de fora que els 
encanta la missa que fem aquí”, 
explica Montse Da Silva, presiden-
ta de Casa de Andalucía de Caste-
llar i organitzadora. A la festa, van 
ser-hi grups de Manresa, Sabadell, 
Sentmenat, Sant just Desvern, Vi-
ladecans, Tona, Girona i Tarragona, 
a més d’entitats d’altres municipis.

Durant el matí, la plaça del Mi-

Durant el matí de diumenge, diferents grups van oferir molts tipus de balls. || g. PLans.
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el concedeix l’associació de dissenyadors 
gràfics del foment de les arts decoratives

gerard arderius guanya 
el premi Laus or en 
categoria d’estudiant

El dissenyador castellarenc 
Gerard Arderius ha estat me-
reixedor del Laus Or 2018 que 
concedeix l’ Associació de Dis-
senyadors Gràfics (ADG) del 
Foment de les Arts Decorati-
ves (FAD), ubicada a Barcelona. 
“L’associació premia l’excel-
lència, cada any, en el món del 
disseny gràfic”, diu Arderius. 

Els premis Laus contemplen 
diferents disciplines. Arderius ha 
estat premiat en la categoria d’es-
tudiants, ja que s’hi va presentar 
avalat per l’escola de disseny ESDI, 
“on vaig estudiar carrera univer-
sitària durant 4 anys, especialit-
zant-me en disseny gràfic”, diu. 
Prèviament, havia cursat un grau 
superior de disseny gràfic publi-
citari de dos anys a l’escola Illa. El 
projecte que Arderius va presen-
tar i que ha rebut el Laus es titula 
‘El soso catalán que hace reír’ “i va 
ser el projecte final de carrera”.  
Es basa en el personatge de l’humo-

rista Eugenio, “un personatge miste-
riós i, alhora, molt reconegut, que a 
mi m’agradava força”. Tot i no decla-
rar-se fan d’Eugenio, Arderius va esti-
rar el fil del personatge “que hi havia  
dalt de l’escenari no em centro en la 
biografia”, tot i que es va documen-
tar i també es va posar en contacte 
amb el seu fill. 

El resultat és una reinterpre-
tació i transcripció dels acudits i fra-
ses d’Eugenio “a partir de la míni-
ma expressió, com feia ell, que era 
un català de to seriós però amb un 
humor gens seriós”. 

El projecte es materialitza en 
una capsa de 50 x 70 que conté pòsters 
que contenen una síntesi d’alguns dels 
millors acudits d’Eugenio, i també hi 
ha un llibret amb la transcripció d’al-
guns dels seus cassets, “que intento 
plasmar de manera gràfica i fer un 
projecte editorial”.   En el llibret, el 
dissenyador intenta plasmar les pau-
ses, els riures, etc. “És una infografia 
del seu humor”.   || marina antúnez

Gerard Arderius Guiteras a l’entrega del premi Laus or. || cedida

DiSSENy | preMis Laus

El proper dimecres 27, La Centra-
leta acull la presentació del llibre 
La ciutat de Déu, del sabadellenc 
Joan Calsina, a les 19.30 h. El llibre 
és una novel·la històrica que explica 
la història d’un frare franciscà que, 
al segle XIII (any 1245), el Papa de 
Roma l’envia a fer una missió diplo-
màtica als confins del món, a l’ex-
trem orient “perquè s’ha descobert 
que allà hi ha algun tipus d’activi-
tat, un exèrcit o un moviment in-
esperat”, diu Calsina, i afegeix que 
“volen investigar de què es trac-
ta”.  L’obra ha estat publicada per 
la prestigiosa editorial Columna.

El llibre explica el viatge 
d’aquest frare que es desplaça fins 
a l’orient. Durant el trajecte es troba 
amb tot tipus d’aventures, “a vega-
des, aventures ben fantasioses”. 

La novel·la, des del principi, ja 
situa una mica el final, ja que s’ex-
plica que el personatge principal, el 
frare, ha arribat a algun monestir 
d’Europa “però no saps com hi ha 
anat a parar. I comença a recor-
dar...”, afegeix Calsina.

rigorositat històrica

El llibre està escrit amb rigor histò-
ric. Vol ser fidel als fets reals succe-
ïts. De fet, la història de La ciutat de 
Déu es basa en una història real de 
Giovanni de Pian del Càrpine, que 
era un frare franciscà que va ser en-
viat a Mongòlia per descobrir quina 
situació hi havia en aquell part del 
món “que per ells era més desco-
neguda que Mart per a nosaltres”.

Joan Calsina és graduat en Hu-
manitats i doctorand en Teoria de la 
Literatura Comparada. També és 
màster en Creació Literària i màster 
en Edat Mitjana. Ha treballat com a 

‘La ciutat de déu’ es presenta 
dimecres a La Centraleta

L’autor de ‘La ciutat de Déu, Joan Calsina, a Ràdio Castellar. || m. a. 

L’autor Joan Calsina edita la novel·la a l’editorial Columna 

corrector, editor i traductor, a més de 
dedicar-se a l’ensenyança musical.

Els textos dels quals va par-
tir l’autor per a la seva novel·la, els 
va estudiar en una tesina del màs-
ter d’història medievel que va re-
alitzar a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. “Són documents no 
literaris, és un diari de viatge”. 
A Calsina, aquest li va semblar un 
material ideal per novel·lar-lo i fer 
una història de fantasia, “sempre,  
és clar, comptant amb una bona 
base de coneixement històric ex-
tens”, afegeix l’atur. 

LiTERATURA | presentaCió

És a dir, Calsina no ha volgut re-
nunciar a res, ni a l’aventura, miste-
ri i fantasia propis del gènere de la 
novel·la ni a la precisió històrica i lin-
güística. “Escric amb rigor absolut, 
he estudiat literatura i m’agrada 
molt la llengua i per això intento 
escriure amb molta correcció”. 

A la novel·la La ciutat de Déu, 
també hi trobem temes de reflexió 
al voltant de la psicologia del per-
sonatge, del fet de viatjar i d’apren-
dre. “Hi ha tres grans blocs: el co-
neixement, l’amor i l’esperança”, 
afegeix Joan Calsina. 

 Marina Antúnez

cultura
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culturaart i disseny

Des de l’11 de juny i fins al 29, es pot visi-
tar una nova exposició del castellarenc 
Rafael Aguilar, a l’Espai Sales d’El Mi-
rador. En aquesta ocasió, l’artista ha ti-
tulat la mostra amb aquest suggerent 
títol: ‘Pop Art Còmic’, “fent referèn-
cia al gènere del còmic, però també 
picant l’ullet al fet que està fet amb 
complicitat còmica”, explica ell ma-
teix. En total, l’exposició recull 15 obres 
de mida mitjana, fetes amb la tècnica 
de l’acrílic, i que l’artista ha fet “prin-
cipalment, per divertir-me”. Agui-
lar utilitza l’acrílic perquè “a casa no 
tinc estudi i el tema de les olors, si 

L’artista rafael aguilar ha obert 
una exposició de pop-art Còmic
La mostra pictòrica es pot visitar a l’espai sales d’el Mirador 

Mostra pictòrica de Rafael Aguilar que es pot visitar a l’Espai Sales d’El Mirador fins el 29 de juny. || m. antúnez

fes servir olis, podria arribar a ser 
un problema, pels veïns”.  Són qua-
dres que l’artista ha fet per relaxar-se, 
ja que l’última exposició l’havia deixat 
una mica esgotat, “va ser la dels vi-
nils gravats”.

Els quadres mostren diferents 
imatges de personatges del còmic in-
ternacionalment coneguts com Spi-
derman, Superman, ‘El petó’ de Roy 
Fox Lichtenstein, que tot i ser exponent 
del pop art americà “ha estat sobre-
valorat perquè el seu quadre val 6 
milions de dòlars, i estilísticament 
tampoc no...”, diu Aguilar. 

Ell se sent fill de la generació el còmic, 
i l’ha influït.”M’agradava molt el Ca-
pitán Trueno, el Roberto Alcázar i 
Pedrín, El Coyote, etc”, recorda. 
A partir d’aquest motiu del còmic, 
Aguilar fa una crítica social, però no 
ferotge. “Per exemple, pinto l’Spi-
derman grassonet, amb una tera-
nyina trencada, i al fons hi ha diver-
sos locals de “fast food”, una manera 
de dir que el menjar ràpid l’ha ven-
çut!”. També hi ha una pintura del Su-
perman que ensenya, amb la samar-
reta oberta al pit, la bandera gay.   || 

marina antúnez

ESpAi SALES | exposiCió

obertes les bases del 
concurs de cartells

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès ja ha publicat les bases per 
poder participar al concurs de 
cartells que s’ha programat per 
a formar part de la imatge del 
cartell de la Festa Major 2018 al 
municipi.  Les persones que vul-
guin presentar la seva propos-
ta han de ser majors de 16 anys i 
podran participar fins al diven-
dres 29 de juny. Així ho especifi-
quen les bases del concurs, que 
l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès ha donat a conèixer aquesta 
passada setmana i que es poden 
consultar visitant el web www.
castellarvalles.cat/cartellfesta-
major. Per poder optar al premi, 
un únic premi amb una dotació de 
600 euros que concedirà el jurat, 
els cartells proposats no poden 
superar la unitat per participant. 

Poden ser de tema lliure  i 
hauran de tenir un disseny origi-
nal i inèdit. No s’acceptaran tre-
balls que s’hagin presentat o hagin 

estat premiats en altres certà-
mens. Tampoc no poden ser una 
adaptació o modificació d’obres 
anteriors. Les bases també espe-
cifiquen que els cartells es podran 
realitzar en qualsevol estil o tècni-
ca.  Els originals, que hauran d’in-
cloure la marca del municipi i les 
frases “Festa Major 2018 Castellar 
del Vallès” i “Del 7 a l’11 de setem-
bre”, s’hauran de presentar al re-
gistre General de l’Ajuntament, a 
l’edifici d’El Mirador, obert de di-
lluns a divendres de 8.30 a 14.30 h 
i de dimarts a dijous de 8.30 a 19 h.

El jurat es reunirà el dia 2 de 
juliol per a decidir el resultat, i per 
al seu veredicte tindrà en comp-
te la creativitat de la proposta, 
la seva capacitat comunicativa, 
l’adequació a la temàtica festiva, 
el seu colorit i la versatilitat per 
adaptar-se a diferents formats, a 
més de l’esforç de l’autor, la ves-
sant artística i l’originalitat.   

  || redacció

Ja es poden consultar les bases per 
participar en la imatge de la festa Major 

FESTA MAJoR | CarteLL
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agenda de 22 de juny a l’1 de juliol de 2018

DivenDres 22 
 
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, pro-
fessora a la uaB i directora d’ad 
infinitum ocupabilitat
La Centraleta 
org.: La Centraleta

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
 
a partir 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
org.: CaL, assemblea.cat, Ball de 
gitanes, Castellers de Castellar, 
Club atlètic Castellar, Centre 
excursionista de Castellar i gegants 
de l’etC

20 h - REVETLLA
Sopar amb botifarra i copa de cava, 
jocs d’aigua fins a mitjanit i concert 
de the serial Medlers (00.00 h)
La platja de la Balena
org.: La Balena

22 h - REVETLLA
Revetlla de Sant Joan
Karaoke amb toca-me-la (22 h), ser-
vei de bar i música (01 h) ·C. retir
org.: Veïns dels carrers església, 
retir, Calvari i Bassetes

22.30 h - REVETLLA
Gran ball de Revetlla de Sant Joan 
amb el duet Cava
sala Blava de l’espai tolrà
org.: pas de Ball i tot Ballant

23.30 h - REVETLLA
Revetlla popular amb l’orquestra 
original
C. de Can Carner · org.: associació 
de Veïns de Can Carner

 
Diumenge 24 
 
a partir 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

Dimarts 26
19 h - pRopoSTA
ple municipal
Ca l’alberola
org.: ajuntament

20 h - TERTúLiA
Club de lectura en anglès Read & 
Chat: Slam
Biblioteca Municipal antoni tort
org.: Biblioteca Municipal

Dimecres 27
19.30 h - pRESENTACió
La ciutat de Déu. presentació a càr-
rec de l’autor, Joan Calsina
La Centraleta
org.: La Centraleta

Dijous 28
18 h - XERRADA
“L’educador familiar: un professio-
nal proper per solucionar problemes 
dins la família”
a càrrec de daniel hernández, edu-
cador familiar
sala Lluís Valls areny d’el Mirador
org.: suport Castellar

 20 h - ESpECTACLE
‘Capaltard’ al pati de Cal Ribas
Música i poesai a càrrec d’òscar 
Vila (piano), toni Beamud (fagot) i 
òscar rocabert (rapsode)
Carrer de la Mina, 9-11
org.: Centre d’estudis de Castellar- 
arxiu d’història

DivenDres 29
18 h - pRopoSTA
Missa a l’ermita de Sant pere 
d’Ullastre
sant pere d’ullastre
org.: parròquia de l’església de sant 
esteve i sant pere d’ullastre

20 h - pRopoSTA
Contes per a adults: Contes d’herois 
i heroïnes,
a càrrec de sara genovart
La Centraleta · org.: La Centraleta

de 20 a 00 h - pRopoSTA
Tast d’Estiu
pl. de Catalunya
org.: ajuntament
Col·laboració: sonaswing, Castellar 
Jove, Comerç Castellar, Mi tumbao 
sabadell, Castellar swing Band i di-
versions Cor de gospel

22 h - MúSiCA
Revetlla de Sant pere: Concert amb 
Heat Signature 
Cal gorina · org.: Cal gorina

Dissabte 30
d’11.30 a 15 h i de 20 a 00 h - 
pRopoSTA
Tast d’Estiu
pl. de Catalunya · org.: ajuntament
Col·laboració: sonaswing, Castellar 
Jove, Comerç Castellar, Mi tumbao 
sabadell, Castellar swing Band i di-
versions Cor de gospel

Diumenge 01
de 10 a 13 h -  pRopoSTA
Sant Cristòfol: 5a trobada de vehi-
cles clàssics i de competició
plaça d’el Mirador
org.: escuderia t3

18 h - bALL
ball a càrrec del Duet Cava
sala Blava de l’espai tolrà
org.: amics del Ball de saló

‘Capaltard’ al pati de 
Cal Ribas
dijous 28 · 20 h · centre d’estudis de 
castellar del Vallès - arxiu d’Història

el centre d’estudis de castellar - 
arxiu d’Història han programat una 
proposta musical i poètica per di-
jous 28, a les 20 h. es tracta d’una 
activitat titulada ‘capaltard’ , al pati 
de cal ribas i que estarà protago-
nitzada pel piano d’Òscar Vila, el 
fagon de toni Beamud i per Òscar 
rocabert, que farà de rapsode. 
els músics tocaran peces de 
Beamud, de Frederic mompou, de 
John Williams, de Paul Hindemith, 
de camnille saint-saëns i de 
georg Philip teleman, i el rapsode 
recitarà una desena de poemes de 
Pere quart.

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. Fins al 29 de juny ·taverna del gall
organització: estudi de dibuix i pintura Blanca gibert

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

Exposició de pintures de temàtica marinera d’Enric Aguilar
Fins al 4 de juliol · galeria aguilart (c. dr. rovira, 20)

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h

DESTAQUEM EXpoSiCioNS
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FARMàCiES DE GUàRDiA 
 
 
diVendres 22 CASTELLAR 
dissaBte 23 yANGÜELA 
diuMenge 24 yANGÜELA 
diLLuns 25 RoS 
diMarts 26 pERMANyER 
diMeCres 27 CATALUNyA 
diJous 28 ViLà 
diVendres 29 EURopA 
dissaBte 30 CASTELLAR 
diuMenge 31 CASTELLAR 

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

“Sembla que cal perdre-ho tot abans de tornar cap endavant”
Maurici Serrahima

@ggonzalez5 @urocalveras @fscastellar
des de rupit. Vida. Bona nit us esperem al campus d’estiu!

MEMÒRiES DE L’ARXiU D’HiSTÒRiA 

iNSTAGRAM · @lactual 

Imatge de la façana del magnífic Cine Califòrnia, la més gran sala de cinema, teatre i espectacles 
que ha tingut la nostra vila, aixecada a la dècada del 1940 per iniciativa particular del castella-
renc Emili Torras Vergés. L’obra fou construïda per l’empresa local de Joan Sanosa. Creiem que 
tenia una platea de 1.200 butaques, un remarcable pas endavant en les necessitats d’esbarjo del 
poble. S’inaugurà els dies 21 i 22 de juliol de 1945.  || Fons: XaVier soLey || arXiuHistoriacasteLLar@

gmaiL.com ||  FaceBook.com/arXiuHistoria 

Carrer Sala boadella: Cine Califòrnia, vers 1950

penúltima

Eduardo baena Gomez               
66 anys · 14/06/2018 
José Maria González Fernández   
74 anys  16/06/2018 
Amalio Arcos barcala                  
73 anys · 17/06/2018 
Juan Mariñas Giménez    
 84 anys · 17/06/2018 
Anna Aros Linares            
64 anys · 19/06/2018

TELÈFoNS DiNTERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · Whatsapp Policia Local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal Plaça major 937 143 655 · caP (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 Funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775
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la contra

Sílvia Fadó

Els meus dissenys 
són més peces d’art 
que calçat en sí

Dissenyadora de calçat de dona
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Després d’estudiar Arquitectura, es va decantar per la 
moda fins que va trobar la seva passió en el disseny de 
calçat femení. Els seus models, fets a mà, incorporen la 
innovació, la comoditat i el treball curós d’una peça d’art

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
inquieta
Un defecte que no pots dominar?
obsessió per la perfecció
Una persona a qui admires?
totes les que persegueixen somnis
La teva paraula preferida?
recerca i inspiració
Quin plat t’agrada més?
sushi
Un llibre?
‘manufacturing Processes for design’
Un animal?
L’unicorn
Un grup de música?
sohn
Una sèrie?
utopia
Un calçat?
quasi sempre negre
Un objectiu?
Veure les meves sabates a les botigues

”

“

· Quan vas començar a dissenyar?
Vaig començar a estudiar Arquitectu-
ra, després vaig fer moda i vaig estar 
durant un temps treballant amb roba, 
fins que vaig decidir centrar-me amb 
calçat que era realment la meva pas-
sió. Me’n vaig anar a Londres a fer 
un màster d’especialització i a partir 
d’aquí vaig començar a desenvolupar 
prototips i la idea d’introduir l’art i la 
innovació al calçat.

· Descriu els teus dissenys...
Crec que més aviat són més peces 
d’art que calçat en sí, perquè m’espe-
cialitzo en fer peces per desfilades o 
per museus. Són peces més escultò-
riques quasi que per portar. No és un 
calçat que portaríem en el dia a dia, 
però sempre hi ha la idea de comodi-
tat i que sigui un producte funcional, 
tot i que és artístic.

· És un calçat fet a mà?
Sí. Faig una mescla de tecnologies 3D, 
tant amb fresadora com impressió 3D, 
i tota la part que és de pell i més ma-
nual ho faig tot jo al taller. És molt en-
tretingut, però és una passió i quan 
t’apassiona pots passar-hi les hores 
que faci falta.

· Fas servir els teus dissenys?
Per esdeveniments i ocasions especi-
als sí. També treballo per altres mar-
ques dissenyant un calçat més còmode 
i aquest sí que el porto en el dia a dia.

· Com anem calçats?
Aquí hi ha una tendència molt forta a 
la comoditat i, sobretot a Barcelona, la 
gent es vesteix molt casual, amb saba-
ta plana i molt còmoda i els talons els 
fem servir molt per ocasions o per a 
la nit. Dins d’Espanya, depenent de 
la zona, hi ha estils molt diferents. Pel 
tipus de calçat que faig enfoco més 
la venda a grans ciutats que és on 

la gent busca i s’atreveix amb coses 
més diferents. Sobretot venc a Lon-
dres, Nova York i ciutats grans on la 
moda és molt important.

· Com vas introduir el concepte de 
comoditat al calçat? 
Durant el màster volia crear alguna 
cosa que fos innovadora, perquè el 
nivell era molt alt. Soc una persona 
que miro molt el disseny del produc-
te, m’inspira com funcionen les coses 
i els mecanismes i vaig començar mi-
rant fins que vaig analitzar com cami-
nem. A partir d’aquí, va sorgir la idea 
que si el calçat esportiu té absorció 
d’impacte, per què no el de talons que 
ho necessita fins i tot més.

· per a qui estan pensats els teus 
models de calçat? 
Són peces bastant escultòriques, lla-
vors crec que van més destinats a per-
sones que busquen alguna cosa molt 
diferent, com poden ser persones te-

levisives o que necessiten un calçat 
especial per a una ocasió. Algú que és 
atrevit i busca alguna cosa diferent 
en definitiva.

· on s’han pogut veure els teus 
models? 
Vaig col·laborar a la 080 amb el Miquel 
Suay l’any passat i aquest any torna-
ran a sortir. Llavors sobretot a museus. 
He estat exposant a Londres, Sant Pe-
tersburg i a Nova York.

· La teva carrera s’ha desenvolu-
pat fins ara a l’estranger?
Sí, una mica m’hi he vist forçada pel 
tipus de producte que tinc, perquè pot-
ser és una mica massa atrevit per aquí 
i a un altre lloc ho han acceptat millor. 
Les últimes col·leccions he intentat 
fer alguna cosa més comercial i això sí 
que estic mirant d’introduir-ho en al-
gunes botigues que tinguin coses més 
especials a Barcelona. Espero aconse-
guir vendre aquí també, perquè m’en-

cantaria veure algú pel carrer amb les 
meves sabates.

· Quines col·leccions has fet?
Sempre hi ha en comú la innovació i el 
3D. Les temàtiques sí que han estat di-
ferents. Vaig començar amb el projec-
te de màster que era dels hidràulics. 
Llavors vaig fer la col·lecció següent 
que era el mateix concepte, però una 
mica més comercial, més portable. Ja 
no eren peces de museu, sinó que eren 
sabates per portar pel carrer. I llavors 
he anat jugant amb el 3D i amb mate-
rials diferents.

· Has pensat en el calçat d’home?
Vaig fer la primera col·lecció per la des-
filada de Miquel Suay i em va agradar 
molt. De moment estic més centrada 
en dona, però no ho descarto. Amb 
formes no pots ser tan creatiu, però 
m’agrada perquè s’ha de prestar molta 
més atenció amb els detalls i els mate-
rials que utilitzes. 

 Anna parera


