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Setmanari d’informació local

La Revetlla de Sant Joan a la festa de Can Carner va gaudir d’una nit de ball i diversió per a totes les edats. A la foto, una parella balla al ritme de l’Orquestra Original. || q. pascual 
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tema de la setmana

preparats per la lluita contra el foc
el pla de prevenció d’incendis de l’ajuntament, la diputació i la Generalitat estarà operatiu fins el 15 d’octubre

Castellar del Vallès es prepara per 
plantar cara al període d’alt risc d’in-
cendis amb un ampli dispositiu de vi-
gilància, prevenció i extinció que es va 
posar en marxa la setmana passada 
i que es perllongarà fins el 15 d’octu-
bre. Una pla d’actuació que neix del 
treball coordinat i en xarxa de l’Ajun-
tament, la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat.

Enguany, el consistori col·labora 
amb el Pla d’Informació i vigilància 
contra incendis forestals (PVI) de la 
Diputació, a través d’un conveni entre 
ambdues administracions i l’Agru-
pació de Defensa Forestal (ADF). El 
PVI consisteix en la contractació de 
dos informadors que fan ruta amb un 
tot terreny a Castellar i Sabadell.  Les 
tasques principals d’aquests informa-
dors són detectar qualsevol indici de 
foc i informar la població del perill 
d’incendi i de la prohibició de fer foc 
a menys de 500 metres del bosc. Així 
mateix, la Direcció General d’Emer-
gències ha posat en funcionament un 
any més el punt de guaita del Puig de 
la Creu, cobert per dues persones.

D’altra banda, el cap dels Bom-
bers Voluntaris de la vila, Cisco Altar-
riba, ha explicat que el parc de Caste-
llar s’ha inclòs dins un grup de parcs 
de la Regió Metropolitana Nord format 
també pels de Matadepera, Viladeca-
valls i Sant Llorenç Savall, que aniran 
alternant diàriament la seva obertura. 
Amb tot, Altarriba ha apuntat que el 
parc castellarenc “s’intentarà obrir 
el màxim de dies possible”, tal com 
ja es va fer l’any passat, en què va estar 
obert el 94% de  les jornades. Els volun-
taris de l’ADF també faran guàrdies els 
caps de setmana i festius i s’activaran 
els dies d’alt risc d’incendi.

Un dels principals condicionants 
quant a la planificació del protocol 
local de prevenció i extinció d’incen-
dis és que prop del 80% de Castellar 

 Rocío Gómez 

imatge d’arxiu de la Festa del patró dels Bombers al parc de Castellar del Vallès || q.pascual

del Vallès és terreny forestal. De fet, el 
municipi forma part del parc natural 
de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac. 

boscos més humits

Segons les dades recollides per les es-
tacions meteorològiques de la vila, en-
guany hem viscut la primavera més 
plujosa de les últimes dues dècades. 
Això ha provocat que els boscos de 
Castellar arribin al mes de juny més 
humits del que és habitual, i per tant, 
amb més massa boscosa la qual cosa 
té una doble cara. Per a Altarriba, a 
hores d’ara, la situació dels boscos de 
Castellar “és millor que altres es-
tius com l’any passat que hi havia 
més sequera”. Tanmateix, el cap 
del Bombers Voluntaris de Castellar 
detalla que la humitat ha propiciat el 

BOmBeRS | prevenció

NiT De SANT JOAN

Una revetlla 
tranquil·la a  
Castellar del Vallès

Castellar del Vallès ha viscut 
aquest 2018 una revetlla de 
Sant Joan tranquil·la, amb pocs 
incidents i cap ferit per foc. 
El cos, amb tres indicatius i 8 
bombers voluntaris, només van 
actuar en dues ocasions. 
“A la tarda vam sortir per un avís 
d’un home que estava cremant 
alguna cosa al seu terreny i li 
vam demanar que l’apagués. 

Al vespre, vam sortir per la crema 
d’un contenidor a la Dona Acollido-
ra”, ha explicat el cap de bombers 
voluntaris de la vila, Cisco Altarriba.
Tot i només haver de fer dues 
sortides a Castellar, els bombers 
de la vila es van haver de desplaçar 
a altres municipis del Vallès per 
ajudar fins en una trentena de 
serveis. “Vam anar a Sabadell, 
Ripollet, Polinyà, Badia i Cerdanyola 
per actuar en incendis de tres 
o quatre contenidors, cotxes 
cremats i un local abandonat, 
on havien llançat petards”.
Segonsinformen des de Bombers de 
la  Generalitat, els ADF de Castellar 
també va actuar en una foguera 
al carrer de Ripollet. || c. domene 

creixement de “més herba fina que 
en un futur immediat s’assecarà i 
serà combustible fi pel foc. És molt 
fàcil d’encendre, i es poden produ-
ir focs que van arran de terra molt 
de pressa”. A més, cal afegir-hi “el 
combustible gruixut, els arbres, 
que també s’acabaran assecant”, 
diu Altarriba. Pel que fa a la previsió 
meteorològica de l’estiu es preveu un 
estiu “més humit del que és habitu-
al”, una qüestió que pot jugar en con-
tra dels incendis, reconeix el cap dels 
bombers de la vila. En aquest sentit, 
Altarriba remarca que a banda dels 
dispositius d’extinció, és fonamen-
tal dur a terme tasques de prevenció 
i d’informació perquè l’origen de la 
majoria de focs és “un accident, un 
descuit. Hem d’intentar fer encara 
més pedagogia perquè es deixin de 
produir perquè contra els focs in-
tencionats no hi podem fer res”. 

castellar vell tanca a l’agost

Des de Setmana Santa i fins al 30 de 
setembre, el consistori té contractada 
una vigilant per a Castellar Vell, que 
treballa durant els caps de setmana i 
els dies festius. La visibilitat d’aquest 
punt, a més, fa que s’integri en la xarxa 
de vigilància per alertar de possibles 
incendis. Com en els darrers estius, 
l’àrea d’esbarjo de Castellar Vell ro-
mandrà tancada el mes d’agost, coin-
cidint amb el període de màxim risc 
d’incendi i menor afluència d’usuaris.

Finalment, l’Ajuntament recor-
da en un comunicat que les úniques 
barbacoes permeses en els habitatges 
urbans són les de gas o bé les d’obra. 
Des del consistori també es recoma-
na evitar l’emmagatzematge de ma-
terials combustibles com butà, llenya, 
pintures, dissolvents o plàstics.  Des 
del consistori també recomanen man-
tenir la coberta dels habitatges neta 
de pinassa i condicionar les parcel-
les perquè estiguin netes, amb el so-
tabosc desbrossat i la densitat dels 
arbres aclarida a 6 metres 
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actualitat

Un Seat 600 després de fer la benedicció a la festa de l’any passat . || a.s.a.

eSCUDeRiA T-3 | 1 de JULioL Cinquena 
trobada de 
Sant Cristòfol

Amb motiu de la Festa de Sant Cristò-
fol, la plaça d’El Mirador acollirà aquest 
diumenge 1 de juliol la 5a trobada de ve-
hicles clàssics i de competició, organit-
zada per l’escuderia T-3. L’activitat, que 
començara a les nou del matí a la plaça 
d’El Mirador,  inclourà la tradicional 
benedicció de vehicles al seu pas per  
la font de la plaça Major i una rua pels 
carrers de la vila. El recorregut de la 

rua serà el següent: plaça d’El Mirador, 
passeig Tolrà, carrers Centre, Major, 
Fàbregas, Passeig, Doctor Pujol, avin-
guda Sant Esteve, Sant Pere d’Ullas-
tre, carretera Sentmenat, rotonda de la 
Dona Acollidora, carretera de Sentme-
nat, passeig Tolrà i tornada de nou cap 
a la plaça d’El Mirador.  La concentra-
ció comptarà  també  amb servei de bar.

L’any passat, gairebé 70 vehicles 
van concentrar-se a la plaça d’El Mi-
rador de Castellar per homenatjar el 
patró dels conductors. Entre els di-
ferents  models que s’hi van exposar 
destacaven diversos models de pre-
guerra, com un Citroën B14, que amb 
89 anys a sobre, encara es movia amb 

FORmACió | activitats

Els centres escolars de Castellar 
han realitzat aquest curs 2017-2018 
un total de 759 activitats, visites o 
préstecs de la Guia Didàctica, un 
recurs que ofereix la Regidoria 
d’Infància i Adolescència i que en-
guany recollia 122 propostes dis-
tribuïdes en set àrees temàtiques: 
Coneguem la nostra vila (23), Cas-
tellar i el món cultural (21), Cas-
tellar i la salut (20), Castellar i el 
medi ambient (21), Castellar i l’em-
presa (5), Castellar i l’educació en 
valors (14) i Materials (18).

Com és habitual des de fa 
uns anys, el BRAM! escolar, que 
ha celebrat aquest curs la cin-
quena edició, ha estat la propos-
ta que ha arribat a més alumnes, 
un total de 3.179 de P3 a 21 batxi-
llerat, que han vist una pel·lícula 
per cicle, amb dossiers pedagògics 
per treballar-la abans i/o després 
de la projecció.

Entre les activitats amb més 
participació també destaquen al-
tres propostes de l’àrea Castellar 
i el món cultural, com són el cicle 
de teatre per a alumnes de 2 anys 
de les llars d’infants i per a nens i 
nenes de P3 a 6è de primària, que 
ha comptat amb la participació de 
2.450 alumnes, així com i les audi-
cions musicals i la proposta “Solis-
tes a l’aula”, on han participat tots 
els alumnes d’infantil i primària del 
municipi (2.320 alumnes). A més, 
cal apuntar també els 1.650 alum-
nes de primària que han assistit a 
les sessions de teatre en anglès.

També repeteixen entre les 
activitats més sol·licitades pels 
centres la visita a la Ludoteca Mu-
nicipal Les 3 Moreres (46 en total), 
seguida per les 40 visites als pes-
sebres, les 15 visites als horts de 
Cal Botafoc, les 12 visites que s’han 
fet a la Biblioteca Municipal An-
toni Tort, o les 11 que s’han dut a 
terme als Gegants de Castellar o 
a l’Ajuntament.

Tampoc han faltat enguany, 
activitats com el Bufalletres, el 
Tastaolletes, les visites als Bom-
bers, el curs d’educació viària que 
cada any porten a terme els alum-
nes de 5è o “Un tour per l’espai”. 

 || redacció

L’èxit de la Guia 
Didàctica

Aquest vespre comença la primera 
edició del Tast d’estiu, un esdeveni-
ment que pretén fusionar a la plaça 
de Catalunya la gastronomia amb la 
música, el lleure i la diversió dels jocs 
d’aigua.  És una activitat emmarca-
da dins de la programació de les Nits 
d’Estiu de Castellar on participen di-
ferents establiments de la vila.

Fins a deu restaurants oferiran 
diferents plats i productes als seus es-
tands les nits de divendres i dissabte i 
també el migdia de dissabte. La bona 
teca, Prat Torras, Mito Sushi Restau-
rant, Pastisseria Andreví, La séptima 
la vencida, El Calissó d’en Roca, Pizze-
ria la Volta, Sekkei Sushi, Restaurant 
Stewart i Casé Carnissers-Xarcuters 
oferiran tapes, menús, begudes, pos-
tres i combinats que seran maridats 
amb música i amb els jocs d’aigua de la 
plaça de Catalunya des de les 20 hores 
de divendres. Algunes de les saboroses 
propostes que es podran sopar en un 
ambient relaxat i d’estiu són croquetes 
de ceps i foie amb xips de verdura; mit-
jana de vedella d’Angus amb mongetes 

nits màgiques i tastets per 
assaborir l’inici de l’estiu

La i edició de la Nit embruixada es va fer als Jardins del palau Tolrà || a. parera

La proposta tast d’estiu i la nit embruixada, a la plaça de catalunya

o patata al caliu; uramaki d’ànec con-
fitat amb ruca, ceba caramel·litzada i 
salsa de foie trufada; tataki de tonyi-
na en escabetx, gaspatxo de cireres o 
pastís de mojito. La informació sobre el 
preu es podrà trobar a cada paradeta. 

Les propostes culinàries aniran 
acompanyades de diferents bandes 
sonores que canviaran segons el mo-
ment del dia. Des dels acords del swing 
o el jazz passant per la salsa i el gospel.  
A més, s’ha organitzat un concurs de 
Tapa Jove per dissabte al matí.  

nit embruixada

En el marc d’aquest Tast d’estiu, Co-
merç Castellar ha volgut organitzar la 
segona Nit embruixada. Si l’any pas-
sat l’activitat es va fer als Jardins del 
Palau Tolrà, enguany s’ha traslladat 
a la plaça de Catalunya.

Durant cinc hores, des de les 19 
hores fins a la mitjanit, diverses parades 
de comerços oferiran els seus produc-
tes variats relacionats amb la temàtica 
de la fira. Hi haurà bijuteria, minerals, 
llibres, ganxet, encens, vestits de nit i 
elements de decoració. “Decorarem la 
zona amb teles i bombetes per acon-
seguir un ambient màgic. La idea és 

LLeURe | Gastronomia i cULtUra

que la gent surti, faci una volta per 
les paradetes, sopi i ja es quedi a la 
plaça a ballar i a gaudir de l’estiu”, 
explica la dinamitzadora de Comerç 
Castellar, Marta González.  

A més a més, aquestes parade-
tes de comerç es combinaran també 
amb altres activitats lúdiques i cultu-
rals. Així, a partir de les 19 hores s’ofe-
rirà un taller infantil de atrapasomnis. 
“L’any passat, en la primera edició 
de la Nit Embruixada, que va tenir 
molt d’èxit, ja vam fer aquest taller. 
L’activitat va agradar molt, sobre-
tot als nens, perquè és fàcil de fer i 
perquè el resultat és molt visual”.

També hi haurà un professional 
de grafologia de les 21 fins les 23 h per 
aquelles persones que vulguin apro-
fundir sobre la seva personalitat. Per 
un altre costat, de 21 a 00 hores les per-
sones interessades tindran l’opció d’ad-
quirir tiquets (fins a esgotar existèn-
cies) per demanar que professionals 
del Tarot els tirin les cartes. “L’As-
sociació de Comerciants i els seus 
comerços volem celebrar amb els 
castellarencs i castellarenques l’ar-
ribada de l’estiu i ho fem amb la Nit 
Embruixada”, conclou González.  

  Cristina Domene

agilitat sobre l’asfalt castellarenc. Un 
Chevrolet 4 door Sedan de 1934 i un 
Fiat 522 C Sedan de 1932 acompa-
nyaven el cotxe francès al podi de ve-
hicles més antics de la jornada. A més 
d’aquests grans clàssics, l’any passat es 
van exposar Seat 600 o models més so-
fisticats derivats de la compe·
tició com un Lancia Delta Integrale Del-
tona o un Ford Escort Cosworth, un Re-
nault 5 Turbo, diversos Pontiac
Firebird, un Seat 124 Sport, un Hot-
Rod, un Buggy, alguns Mini o diversos 
Volkswagen Golf de les dues prime-
res sèries. A més de cotxes, la festa va 
comptar amb la presència de diverses 
Vespa.   ||  redacció

ACTiViTATS

Divendres 29

20 h
inauguració, a càrrec de la 
Zampone brass band

De 20 a 00 h
obertura dels estands de 
degustació

De 22 a 00 h
concert i ball de swing, amb 
emma sottardi & John dubuclet 
Quintet 
 

Dissabte 30

11.30 h
concurs tapa Jove

De 12 a 15 h
obertura dels estands de 
degustació

12.30 h
concert m. davis

19 h 
curs de salsa i roda cubana, 
a càrrec de mi tumbao sabadell

19 h 
nit embruixada, a càrrec de 
l’associació de comerciants

De 20 a 00 h
obertura dels estands de 
degustació

22 h
concert i ball de swing 
amb emma sottardi & John 
dubuclet Quintet. Fusió 
de músics de catalunya i 
califòrnia. components: 
emma sotardi (veu), John 
dubuclet (trombó), adrià 
Font (bateria), pep coca 
(contrabaix) i moisès solé 
(guitarra)
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benestar social

eNTiTATS | saLUt

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i 
l’Equip d’Atenció Primària de l’Insti-
tut Català de la Salut fan una crida a 
les entitats, fundacions i cooperatives 
perquè facin propostes que puguin 
aparèixer al Catàleg de Prescripció 
Social del municipi. Aquest és un pro-
jecte de salut que compta amb unes 
40 activitats lúdiques i culturals que 
els professionals sociosanitaris re-
cepten per promoure hàbits saluda-
bles, prevenir malalties i millorar les 
condicions de vida de la ciutadania. A 
més, permet reduir la prescripció de 
fàrmacs o les visites freqüents al CAP, 
millorar la salut mental positiva, dis-
minuir l’aïllament social i fomentar la 
xarxa social del municipi.   El projec-
te, a més, va resultar guanyador als 
II Premis CAMFIC-Albert Ramos 
per a projectes de Salut Comunità-
ria, el passat mes d’octubre de 2017, i 
enguany incorpora com a novetat la 
incorporació de les farmàcies de la 
vila com a prescriptores. Les entitats 
poden enviar un missatge a l’adreça 
electrònica esaez@castellarvalles.
cat.  ||  redacció

Crida per 
participar al 
catàleg de 
prescripció

Castellar del Vallès va repartit du-
rant el curs 2017-2018 un total de 
3.826 àpats a 184 famílies del muni-
cipi amb necessitats socials o eco-
nòmiques especials, que ha suposat 
a més que s’hagi evitat generar 1.619 
quilos de residus. 

Aquests són els resultats del 
curs passat del projecte “Recoope-
rem”, una iniciativa d’aprofitament 
alimentari a les escoles impulsada pel 
Consell Comarcal i el Consorci per a 

184 famílies reben àpats d’aprofitament alimentari

Acte d’agraïment a les persones voluntàries del Recooperem, dilluns passat a la Vall d’Horta, a Sant Llorenç. || cedida

durant el curs, les escoles de castellar del vallès han repartit un total de 3.826 àpats

‘ReCOOpeRem’ | baLanç

la Gestió de Residus del Vallès Occi-
dental i amb la implicació dels ajun-
taments de la comarca, les escoles 
i les empreses que ofereixen el ser-
vei de menjador escolar. El projecte 
respon al doble objectiu de garantir 
àpats a famílies en situació de vulne-
rabilitat socioeconòmica i d’evitar la 
generació de residus i el malbarata-
ment alimentari. 

Al conjunt de la comarca, han 
estat 8.515 els àpats que durant el curs 

passat s’han repartit a un total de 725 
famílies, i 3.673 els quilos de residus 
que s’han evitat a través d’aquest 
projecte que ha comptat amb la par-
ticipació de 29 centres educatius de 
deu municipis (Castellar del Vallès 
-amb totes les escoles de primària-, 
Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell, 
Terrassa, Sant Llorenç Savall, Rubí, 
Rellinars, Matadepera i Barberà del 
Vallès). A més, el curs vinent s’hi in-
corporaran tres municipis més: Badia 

del Vallès, Castellbisbal i Sant Cugat 
del Vallès. Els resultats del projecte 
Recooperem del darrer curs es van 
donar a conèixer dilluns, 25 de juny, 
a la Masia La Muntada, al Parc Natu-
ral de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
en una jornada de formació i agraï-
ment a les persones, entitats, empre-
ses i escoles que fan possible aques-
ta iniciativa.

com funciona “recooperem”
En acabar els serveis de menjador 
respectius, les escoles que partici-
pen en el projecte reparteixen els 
aliments cuinats que no hagin estat 
servits en uns recipients que els fa-
ciliten els ens comarcals. Tot seguit, 
s’etiqueten amb informació rellevant 
(aliment, quantitat i data de congela-
ció) i es congelen als centres a -18ºC, 
durant un màxim de tres mesos. 

Una entitat social o el Rebost 
Solidari, en funció de cada municipi 
adherit, recull els àpats i els repar-
teix entre les famílies. A Castellar, 
els àpats emmagatzemats són tras-
lladats a les dependències de Càritas 
Castellar per voluntaris de l’entitat, 
des d’on es distribueixen posterior-
ment a les persones derivades des 
dels Serveis Socials. 
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patrícia ros va 
presentar el programa 
planet Youth al cicle 
“reflexions. diàlegs 
sobre el futur”

La prevenció de les addicions en 
l’àmbit dels adolescents va centrar 
el debat de la darrera sessió de les 
xerrades de la iniciativa “Reflexions. 
Diàlegs sobre el futur. Pla Estratègic 
Castellar 20/20”, que farà un parèn-
tesi estival fins la tardor, quan es re-
prendran les activitats del cicle.

Així, la Sala d’Actes d’El Mira-
dor va acollir dijous passat la con-
ferència La implementació de Planet 
Youth a Tarragona que va oferir Pa-
trícia Ros, psicòloga clínica, respon-
sable del Servei Municipal de Pre-
venció de les Addiccions des de l’any 
2000 a l’Ajuntament de Tarragona i 
Senior Advisor del Programa Planet 
Youth. A més, Ros és cofundadora de 
la xarxa de treball Perifèrics, forma-
da per entitats i administracions pú-

aposta pel model islandès en la 
prevenció del consum de drogues 

pLA eSTRATèGiC | xerrada

l’apropament comunitari de baix 
a dalt, i mantenir un constant di-
àleg entre els polítics, els investi-
gadors i els professionals”. Per a 
l’experta, un dels principals proble-
mes arrelats al nostre país en aquest 
àmbit és que “es dissenyen plans i 
programes que no quallen perquè 
no s’avaluen, es fan sense tenir en 
compte les necessitats de la comu-
nitat, de les famílies, de l’entorn i 
dels agents implicats”.

En aquest sentit, Ros va expli-
car que quan es va posar en marxa 
el programa de prevenció a Tarrago-
na es va dur a terme una enquesta 
als adolescents a través dels 24 insti-
tuts de la ciutat en què van participar 
2.536 joves. L’exhaustiu qüestionari 
va abordar temàtiques molt diver-
ses relacionades amb l’oci, la salut 
mental, els estudis, l’esport, l’entorn 
familiar, la sexualitat o el consum de 
drogues, entre d’altres. L’enquesta va 
servir per trencar amb tòpics i pre-
judicis sobre els hàbits dels adoles-
cents de la ciutat a través de “l’evi-
dència científica”.

Un cop van creuar els resultats 
i les variables, van posar en marxa 

patrícia Ros, dijous passat, a la Sala d’Actes d’el mirador || r.gómez

bliques que treballen en l’àmbit de la 
prevenció de tota Catalunya.

Tal com va explicar Ros, el Pla-
net Youth és un programa de pre-
venció de drogues que es va posar 
en marxa a Islàndia el 1998 com a 
Youth in Iceland i que en dues dèca-
des ha demostrat la seva validesa i 
efectivitat. De fet, segons les estadís-
tiques el consum de drogues ha dis-
minuït dràsticament al país des de 
la seva implantació.  Quant a l’alco-
hol, la taxa ha baixat del 42% al 5%, 
en el cas del tabac del 23% al 3%, i en 
referència al cànnabis ha baixat del 
17% al 7%. És per això que el model 
islandès va creuar fronteres el 2006 i 
es va exportar arreu d’Europa a una 
trentena de ciutats pilots, - entre les 
quals es troba Tarragona - primer 
com a Youth in Europe, i ara com a 
Planet Youth.  Cal destacar que el Pla 
Local de Joventut de Castellar 2018-
2021 que es va presentar recentment, 
preveu sumar-se al projecte Youth in 
Europe per promoure hàbits de con-
sum saludable dels joves.

Segons Ros, el model islandès 
es basa en tres pilars: “Utilitzar la 
recerca com a evidència científica, 

“el desplegament comunitari”, va 
detallar l’experta. Tot plegat, amb la 
voluntat d’involucrar tots els agents 
implicats en la prevenció de les ad-
diccions del joves: des de la família, 
fins les entitats de la ciutat, les asso-
ciacions de veïns, els professionals 
sanitaris, els farmacèutics, els do-
cents i educadors, els empresaris de 
l’oci nocturn, la família o l’escola. A 
partir d’aquí, es van crear grups de 
treball per proposar un full de ruta 
transversal per prevenir les addic-
cions entre els més joves. Les activi-
tats proposades pel pla impulsor es-
taven fonamentalment adreçades als 
adolescents però també al seu entorn 
més proper, com ara la família, amb 
qui estableix un vincle emocional.

Segons va apuntar Ros, aquesta 

tardor tornaran a realitzar l’enques-
ta per comparar els resultats i veure 
si les mesures que s’han dut a terme 
han derivat en un descens del con-
sum de drogues entre la població ado-
lescent. “El model islandès es basa 
en que tota la comunitat faci coses 
perquè l’entorn de l’infant sigui sa-
ludable. Així els joves prendran de-
cisions saludables. Com han de fer 
els adolescents eleccions respon-
sables si nosaltres no les fem?”, va 
apuntar Ros.

Finalment, la ponent va fer un 
símil de la prevenció de les addici-
ons amb el món dels castellers: “Al 
pom de dalt d’un castell només hi 
arriben els infants, i perquè els in-
fants hi arribin, els adults hem de 
fer pinya”.  || r.gómez
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actualitat

Des del passat 17 de maig, Dia Inter-
nacional contra la LGTBIfòbia, la ban-
dera irisada llueix al balcó de l’Ajun-
tament. Un símbol reivindicatiu i de 
suport a aquest col·lectiu que fins el 
28 de juny, Dia per l’Alliberament de 
lesbianes, gais, transsexuals, bisexu-
als i intersexuals, ha coronat la casa 
consistorial. Justament amb motiu del 
Dia per l’Alliberament del col·lectiu 
LGTBI, la Comissió Municipal per la 
Igualtat, ha organitzat l’acte de sensi-
bilització Mil Colors! Lluitadores, que 
es programarà el proper dimarts 3 de 
juliol a la Biblioteca Municipal. 

Així, a partir de les 8 del vespre, 
tindrà lloc la lectura del manifest, que 
enguany posarà l’accent en la diversi-

Dilluns van començar dos mesos 
d’obres al carrer Major, unes actu-
acions que tenen per objectiu revi-
talitzar aquesta via històrica i que  
consistiran a convertir aquest vial en 
plataforma única entre la cruïlla amb 
el carrer de l’Església i la plaça de Cal 
Calissó. Els treballs permetran adap-
tar els passos de vianants a la norma-
tiva d’accessibilitat. En el tram que va 
del carrer de Colom a la plaça de Cal 
Calissó també s’ha previst la reno-
vació de la xarxa d’aigua potable i la 
instal·lació d’una canalització en pre-
visió de poder soterrar, en un futur, la 
xarxa de telecomunicacions. A més, 
en aquest mateix tram s’ampliaran vo-
reres i s’eliminarà la franja d’aparca-
ment. Aquesta actuació també anirà 

acompanyada d’una millora del car-
rer de Colom, que mantindrà el ma-
teix perfil tot i que també passarà a ser 
de plataforma única. Durant les obres 
no es podrà aparcar en tot el carrer 
Major, tot i que es garantirà la circu-
lació pel vial amb precaució, amb pos-
sibles talls puntuals segons les actu-
acions que es portin a terme. També 
es garantiran els accessos en vehicle 
als domicilis particulars i comerços. 
Pel que fa als guals particulars, es ga-
ranteix l’accés dels vehicles de 6 de la 
tarda a 8 del matí els dies laborables 
i tot el cap de setmana. El conjunt de 
la inversió, té un pressupost total de 
436.000 euros i va a càrrec de Roga-
sa Construcciones y Contratas SAU. 

 || redacció

projecció de ‘Lluitadores’ i 
debat obert sobre la LGtbifòbia

imatge del documental ‘Lluitadores’, que es projectarà a la Biblioteca   ||  cedida

Uns operaris de Rogasa fent servir el martell hidràulic dimarts passat.  ||  J. rius

La biblioteca acollirà 
el proper dimarts 
l’acte central del dia 
per l’alliberament 
del col·lectiu LGtbi

tat afectiva, sexual i d’igualtat de gè-
nere, la necessitat de trencar amb un 
sistema heteropatriarcal, la prevenció 
de la LGTBIfòbia i la promoció de va-
lors d’igualtat, respecte i tolerància, 
i el fet d’incorporar aquestes qüesti-
ons a l’agenda de polítiques públiques.

Tot seguit, es projectarà el do-
cumental Lluitadores de Maria Khan. 
El treball, que es va estrenar el 2015, 
narra la vida de quatre dones lesbia-
nes en edat avançada que van viure 

DiA LGTBi | activitat

la repressió del franquisme. Lluita-
dores ens parla de la lluita feminista 
i LGTBI, però també de la triple dis-
criminació que pateixen les protago-
nistes pel fet de ser dones, lesbianes i 
haver-se fet grans.

Després de l’exhibició del docu-
mental, arribarà el torn d’un debat 
obert a càrrec de José Benito Eres Ri-
gueira, de l’Associació Grup d’Amics 
Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bise-
xuals (GAG). 

El carrer Major en obres 

iLLA DeL CeNTRe | obres

  Rocío Gómez 
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economia

La Generalitat ha considerat el 
projecte Vallès industrial: innova-
ció i disseny de la indústria europea 
com a mereixedor del cofinança-
ment del programa FEDER 2014-
2020. El projecte, impulsat pels 
ajuntaments de Sabadell, Caste-
llar, Barberà i Sant Quirze a més 
de la Fundació de Disseny Indus-
trial (FUNDIT), la Fundació Parc 
Taulí i la UAB, té un cost total de 
3,1 milions d’euros i ja ha rebut una 
subvenció d’1,5 milions d’Europa 
per portar a terme diferents ope-
racions.  “És un projecte supra-
municipal que gira al voltant del 
disseny i la innovació industrial 
i en l’anàlisi que hem fet tots els 
impulsors es veu que precisa-
ment un del punts forts del ter-

projecte d’innovació 
supramunicipal

Alcaldes de Castellar, Sabadell i Barberà amb membres impulsors del projecte.||cedida

 Jordi Rius

VALLèS iNDUSTRiAL | pect

ritori és el disseny i la innovació 
en els sistemes industrials”, as-
segura el primer tinent d’alcalde 
de Castellar, Joan Creus. La inici-
ativa és un dels únics quatre Pro-
jectes d’Especialització i Competi-
tivitat Territorial (PECT) d’àmbit 
territorial que s’han aprovat. 

Entre altres coses, amb 
aquest projecte es vol fomentar 
el suport a la cultura emprenedo-
ra i la descoberta de noves tecno-
logies, nous productes i servei en 
l’àmbit de la innovació i el disseny 
aplicat a la indústria amb l’objec-
tiu final d’aconseguir professio-
nals qualificats i un territori amb 
competències reforçades en aquest 
àmbit. L’Ajuntament de Sabadell 
serà l’entitat coordinadora del Pla 
i vetllarà per enfortir i cohesionar 
tots els actius existents en aques-
ta especialització al mateix temps 

castellar, sabadell, barberà i sant 
Quirze, FUndit, la Uab i la Fundació 
parc taulí en són els socis

L’enginyeria ambiental Procesos 
Técnicos Medioambientales (Pro-
tecmed), amb seu a Sant Cugat, ha 
comprat una nau de 1.300 metres  
quadrats al polígon del Pla de la Bru-
guera. L’empresa, especialitzada en 
l’oferta de solucions per al tracta-
ment d’aigües potables i residuals. 
L’empresa està vivint un procés d’in-
ternacionalització amb projectes al 
voltant d’Europa, Amèrica del Sud i 
Àfrica del Nord. L’empresa està es-
pecialitzat en el tractament de lixi-
viats, d’aigües residuals i potabilit-
zació d’aigües.  || redacció

El Grup CELO, amb central a Caste-
llar del Vallés, ha participat al fòrum 
empresarial AMEC 2018, que es va 
celebrar a Barcelona la setmana 
passada. L’empresa castellarenca 
va aportar la seva experiència  in-
ternacional i  la cooperació interna-
cional. El grup té fàbriques a l’Es-
tat, la Xina i els EUA.  || redacció

Protecmed 
compra una nau 
a Castellar

Celo-Apolo, present 
al fòrum Amec 2018

empReSA | pla bruguera

expORTACió | amec 2018
que farà el seguiment del compli-
ments de les quatre operacions 
previstes i executades per altres 
entitats. “L’Ajuntament de Cas-
tellar es  beneficia de l’anàlisi i 
de l’estudi i sobretot del desen-
volupament del projecte d’espe-
cialització i competitivitat terri-
torial i de fet, nosaltres podrem 
oferir a les nostres empreses la 
possibilitat de participar-hi i de 
fer-hi formació”.

La FUNDIT portarà a terme 
l’operació “Tecnodisseny: club de 

talent i innovació”. La UAB crea-
rà un Observatori d’intel·ligència 
competitiva com una eina per a les 
empreses.  La Corporació Sanitària 
del Parc Taulí  crearà l’espai de tro-
bada Gent Gran Lab entre les em-
preses, professionals del disseny i 
persones usuàries de productes i 
serveis. La quarta operació prevista 
al projecte l’executarà el consistori 
de Sant Quirze del Vallès i es basarà 
en l’economia circular que permet 
revaloritzar els recursos sobrants 
que generen les empreses.  
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política

L’anomalia política amb la qual viu 
Catalunya des de fa ja deu mesos està 
quedant reflectida als plens muni-
cipals mes a mes amb un degoteig 
constant de mocions i declaracions 
institucionals. El de juny no en va 
ser excepció. Més aviat al contrari, 
ja que es va produir un intents debat 
al voltant de tres mocions relaciona-
des amb l’anomenat procés.

L’equip de govern va entrar 
per via d’urgència una moció -que 
va rebre el vot d’ERC- per demanar 
la llibertat dels presos polítics o el 
seu acostament a Catalunya, fet que  
es sol·licita al nou govern de l’Estat, 
“atenent a les seves competènci-
es en política penitenciària”, se-
gons va dir Pepe González, ponent 
de la moció. Els altres dos grups de 
l’oposició es van oposar frontalment 
a la moció i van acusar l’equip de go-
vern de “tergiversar la realitat”, 
segons va dir Bet Tena (Decidim), 
i de voler fer “un rentat de cara al 
PSC”, segons Bea Garcia (PDeCAT). 
Tant Tena com Garcia van coincidir 
que l’única opció possible és la dema-
nar la llibertat sense condicionants. 
El portaveu d’ERC, Rafa Homet, va 
argumentar que, “malgrat els equi-
libris equidistants que s’han vist 
en aquest ple per part de l’equip 
de govern, ningú ha d’estar a la 
presó per les seves idees”. Per tant, 
ERC va donar-hi suport a la moció 
i Homet va convidar l’alcalde a pre-
sidir les concentracions que s’hi fan 
cada dijous a la vila per reclamar la 
llibertat dels presos. 

Abans, però, l’equip de govern 
no va donar suport a la moció d’ERC  
que demanava ubicar un llaç groc 
de grans dimensions a la façana de 
l’Ajuntament. Com que l’equip de go-
vern va anunciar el seu vot contrari, 
Josep Maria Calaf d’ERC va expres-

mocions creuades amb el 
procés com a teló de fons

imatge del ple de dimarts passat a Ca l’Alberola. || r. gómez

L’equip de govern -amb el vot d’erc- va demanar la llibertat dels 
presos. no va prosperar la moció d’erc sobre posar un llaç groc a 
l’ajuntament ni la de decidim que condemnava la violència policial

sar la seva perplexitat perquè, segons 
va dir, el llaç groc simplement expres-
sa simbòlicament la declaració unà-
nime feta al ple de març demanant la 
llibertat dels presos. “És contradic-
tori amb el que s’ha anat fent fins 
ara”, va dir Calaf interpel·lant l’equip 
de govern. Bea Garcia (PDeCAT) va 
aprofundir en l’argument de Calaf: 
“Avui presenten una moció d’ur-
gència demanant la llibertat dels 
presos i, en canvi, no volen penjar 
un llaç groc”, va dir.  El portaveu de 
l’equip de govern, Aleix Canalís, va 
recordar que fa mesos el seu grup 
manté una línia coherent de res-
pecte a la llibertat d’expressió però 
que, com a administració, “creiem 
que la façana de l’Ajuntament no 
ha de tenir aquesta simbologia”. 

L’intercanvi de retrets entre 
oposició i govern també es va donar 
en la moció presentada per Decidim  
“en rebuig a la violència i la impu-
nitat policial”. La moció, segons va 
expressar el regidor Xavi Alavedra 
condemnava “totes les agressions 

pLe De JUNy | crònica

violentes que s’han produït des del 
8 de setembre al nostre país con-
tra un moviment democràtic i no 
violent” i donava suport a les perso-
nes que han estat víctimes de la vio-
lència, “tant d’agressions per part 
d’altres ciutadans, com per part de 
l’Estat espanyol, a través de l’apa-
rell judicial o policial”. L’equip de 
govern va tombar la moció, segons 
Canalís, “perquè l’exposició de mo-
tius és poc ponderada”.

colònies de gats

El ple també va servir per aprovar 
per unanimitat una moció d’ERC per 
millorar el control de les colònies de 
gats. El regidor de Medi Ambient, 
Aleix Canalís, va recordar que en 
els darrers tres anys i mig l’Ajunta-
ment ja ha tingut una despesa de més 
de 30.000 euros en esterilitzacions i 
altres tractaments veterinaris a les 
colònies de gats. En aquest sentit, el 
regidor Calaf d’ERC va apuntar que 
potser aquesta despresa demostra 
que les coses no s’estan fent del tot bé.

 J.G.

+ pLe mUNiCipAL

Suport als dos                  
encausats pels 
atacs feixistes de la 
Festa major del 2003

Els quatre grups municipals que 
integren el ple van aprovar per una-
nimitat una moció presentada per 
Decidim que demanava el suport als 
dos encausats pels atacs feixistes 
que es van viure a la vila durant la 
Festa Major de 2003. Quinze anys 

després, aquells fets encara cuegen 
i dos castellarencs estan anant a 
judici aquests dies denunciats per 
la Guàrdia Civil. Segons la moció 
consensuada, “van ser víctimes 
de les agressions feixistes
que hi va haver en aquella 
Festa Major i de la complicitat 
de la Guardia Civil amb
aquests grups imputant-los a 
ells i a cap dels agressors”. Tal 
com va expressar la regidora de 
Decidim Bet Tena és necessari 
“tornar a posar de manifest un 
posicionament clar a favor de 
les víctimes” i que l’Ajuntament 

continuï donant suport jurídic als 
dos encausats com ha fet fins ara.
El portaveu d’ERCRafa Homet va 
voler establir un paral·lelisme entre 
els fets que va viure Castellar durant 
aquells dies de la festa de 2003 i 
el que està succeint a Catalunya 
en els darrers mesos: “Vam viure 
un escenari repressiu que, vist en 
perspectiva, continua generant 
molts dubtes i molts perquès”. Des 
de l’equip de govern, Aleix Canalís 
va continuar garantint el suport 
“als castellarencs que han d’anar 
ara a judici tot confiant que ben 
aviat quedi com un mal record”. 
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

 Roger Garcia Llopart*

 Decidim Castellar

ra una possibilitat, 
però pensàvem que 
no serien capaços. 
I sí. Ho han fet. Do-
lors Sabater ja no és 

l’alcaldessa de Badalona. El PP 
va oferir l’alcaldia al PSC a tra-
vés d’una moció de censura. I el 
92,6% dels militants socialistes va 
votar-hi a favor.
La proposta de Xavier Garcia Al-
biol, l’home que el Consell d’Eu-
ropa fa servir com a exemple de 
polític racista, era massa llami-
nera. Des de dimecres, el socialista 
Àlex Pastor ja és el nou alcalde. Que 
allò que el 155 ha unit, no ho separi 
ser d’esquerres.
Divendres li va tocar el torn a 
Jaume Collboni. En un acte de So-
ciedad Civil Catalana, el cap del 

n el darrer Ple de 
juny, el Grup Munici-
pal PSC va presentar 
una moció demanant 
la llibertat dels polítics 

catalans, i si persisteix el seu empre-
sonament, es demana l’acostament a 
centres penitenciaris catalans. 
Una moció de base equidistant i con-
tradictòria quan es deixa entreveure 
que les causes que porten a presentar 
aquesta moció, són motius estricta-
ment polítics, que res tenen a veure 
amb les causes que se’ls imputen.
Decidim Castellar considera que el 
fet de que hi hagi nou Govern a Ca-
talunya i a Espanya, o l’aixecament 
del 155 i del control econòmic de la 
Generalitat, hagi de fer variar la situ-
ació d’aquests empresonats, és per-
què estan empresonats per realitzar 
accions polítiques des dels seus càr-
recs de govern, i detenir persones per 
fer política, és considerat a qualsevol 
país democràtic, i per qualsevol de-
mòcrata, un pres polític. En aquest 
sentit doncs, l’exposició de motius 
ens sembla que tergiversa la reali-
tat, i a més, posiciona a aquell que la 
fa, al bàndol de l’opressor, per des-
qualificar o minimitzar una injustí-
cia flagrant. 
Per tant, davant d’aquests empre-
sonaments completament injustos, 
només podem demanar la seva im-

E

E
Badalona –Barcelona - 
Tarragona. Amb tractors 
pel mig

Moció TRAMPA 
al Ple de juny

grup socialista a l’Ajuntament de 
Barcelona va trobar-se tan integrat 
que va engrescar-se i va acabar la 
seva intervenció faltant al respec-
te a tota la pagesia del nostre país, 
contraposant la imatge dels trac-
tors amb la del progrés. 
Típica reacció de cosmopolitisme 
per part d’aquells ciutadans del 
món que desconeixen que hi ha 
vida més enllà de l’àrea metropo-
litana de Barcelona
Per altra banda, dissabte va tenir 
lloc a Tarragona la inauguració 
dels Jocs del Mediterrani. 
Aquells que havien de fer-se el 
2017, però no va ser possible per-
què l’Estat Espanyol es va negar 
a complir amb els seus compromi-
sos d’inversió. Sí, en això també.
Malgrat que l’alcalde de Tarrago-
na, el socialista Josep Fèlix Balles-
teros, havia anunciat al matí que 
ja no hi havia entrades disponibles 
per a la inauguració, l’estadi mu-
nicipal presentava una mitja en-
trada justeta. 
Semblava que la gent sabia el què 
s’estalviaria, perquè la cerimònia 
d’inauguració va ser un autèntic 
homenatge al mal gust: rància, 
carrinclona i casposa. Fàcilment 
hauria pogut passar per una jura 
de bandera de mitjans dels anys 
70. Incloent-hi el públic, és clar. 
Ja han sortit notícies de que van 
ser distribuïdes deliberadament 
només a entitats unionistes. 
El resultat: xiulets i insults al Pre-
sident Torra, i absència total de 
signes de catalanitat. De fet, ni tan 

sols van tenir el detall de convidar 
castellers. A Tarragona...
Pel que fa a les competicions es-
portives, s’ha de reconèixer que 
s’estan batent tots els rècords. No 
esportius, sinó de menys assistèn-
cia de públic. 
Cada vegada que les càmeres de 
televisió obren el pla, es pot com-
provar que totes les instal·lacions 
són buides. Però buides del tot. 
En la seva obsessió per evitar qual-
sevol tipus de reivindicació, ha 
estat pràcticament impossible 
aconseguir entrades. 
El govern municipal ha preferit 
un fracàs total d’assistència abans 
que veure imatges que escapessin 
al seu control. 
De moment ja hi ha hagut vagues 
de jutges per no cobrar, medallis-
tes que han hagut de posar-se la 
medalla ells mateixos com si fos-
sin el Màgic Andreu, versions “a 
capella” d’algun himne, perquè la 
megafonia tampoc funcionava... 
Fins i tot s’ha hagut d’ajornar la 
final de bàdminton femení... per-
què s’havien perdut les claus del 
pavelló!!! I segur que, d’aquí a la 
cerimònia de clausura, encara ens 
espera més d’una sorpresa.
Són tan sols tres exemples. 
En menys d’una setmana. 
Aquest és el projecte de municipi 
i de país que ens proposa el par-
tit socialista.
Després no diguem que no estem 
avisats.

*Junts per Castellar continua a la pàgina 11

Intens cap de setman per als Capgirats

Divendres 22 de juny, els Castellers de Castellar van participar a l’ac-
te de final de curs de l’escola El Casal, on van ajudar els alumnes de 2n 
d’ESO a assajar un pilar de 3 que posteriorment van fer els mateixos 
alumnes durant l’acte. A més a més, van actuar a la festa de graduació 
de 4t d’ESO de la Immaculada, on van fer un pilar de 4. El matí del dis-
sabte 23 a les 12:00 van fer una exhibició al barri de Can Carner amb 
motiu de la seva Festa Major i van portar a plaça un pilar de 4 d’entra-
da, un 4 de 5 net, un 3 de 6, un 3 de 5 amb agulla net i, per acabar, un 
pilar de 4 per sota. 
El mateix dia a la tarda, els Capgirats van tornar a actuar, aquest cop 
a la plaça del Mirador. Hi van fer un pilar de 4 en l’acte de la Flama del 
Canigó. Com es pot veure els Castellers de Castellar estan disposats 
a participar en els actes que li proposen les entitats del poble.   || text i 

foto: castellers de castellar

FOTOS De LA SeTmANA

La gramàtica de l’IEC del 2016 
recull el fet que en la llengua oral 
espontània hi ha parlars que di-
ferencien les dues preposicions 
i d’altres que no. Però pel que fa 
a la majoria d’usos formals i es-
crits aquestes dues preposici-
ons sí que es diferencien en tots 
els parlars.
Per, entre d’altres, té els valors 
de causa i agent, i per a de des-
tinació i finalitat. Per exemple: 
“Ha vingut per la festa” i “Ha 
fet un jersei per al seu fill”. 
Però la nova gramàtica re-
cull la possibilitat de fer servir 
qualsevol de les dues en molts 
valors (orientació, opinió...), 
segons el propi parlar: “Estu-
dia per a / per advocat”, “Per 
a / per mi que t’equivoques”.
També en el cas que el comple-
ment sigui un infinitiu la gramà-
tica recull la possibilitat de fer 
servir per a o per segons el par-
lar. Així en el català central  da-
vant d’infinitiu podem fer servir 
sempre només la preposició per: 
“Ha vingut  per explicar-t’ho”  i 
“Aquest ganivet serveix per ta-
llar verdura”.

Novetats 
ortogràfiques i 
gramaticals VIII: 
‘per’ i ‘per a’

El Servei d’Assessorament  del 
CPNL ofereix la revisió gratuï-
ta de textos breus de difusió pú-
blica per a entitats, empreses 
i particulars. castellarvalles@
cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

mediata posada en llibertat, sense 
condicions i sense demora.
Qualsevol altra demanda és accep-
tar part de la culpa, és donar més 
força a l’opressor, que guanya una 
batalla fent desdibuixar l’objectiu 
únic i final. La doble pena que patei-
xen per estar injustament tancats, 
i a més a més lluny de casa, no serà 
menys injusta, ni més suportable 
per tenir-los tancats al nostre país. 
La demanda d’acostament no és un 
prec, és un dret, tan inalienable com 
el seu alliberament. 
En aquest sentit, negociar qualsevol 
altra cosa que no sigui la seva lliber-
tat ens fa sentir còmplices de la in-
justícia, ja que entrar en una nego-
ciació amb l’opressor el reconeix, no 
només com a vàlid, si no que li atorga 
una part de raó que no tindrà mai.
Ens ha resultat molt difícil definir el 
vot d’aquesta moció. Per una banda, 
votar a favor suposaria fer una de-
manda justa: La llibertat, i en cas de 
no poder ser, el mal menor, l’acosta-
ment. Però com deia l’Ovidi, JA NO 
ENS ALIMENTEN MOLLES, JA 
VOLEM EL PA SENCER! i en aquest 
sentit, seguir fent concessions per no 
patir un mal major, no només és de-
mostrat que no ens evita el dolor, si 
no que ens fa més dolorosa la pena, 
i més propera la derrota.
Per tot això ens mantenim dempeus 
i no rebaixem ni un mil·límetre les 
nostres demandes davant de qual-
sevol injustícia. I aquest cas, no en 
serà l’excepció. 

Un laberint a l’escola Sant Esteve

Durant aquest curs, els estudiants del Cicle formatiu de grau superior de jardi-
neria i floristeria de l’institut Castellar han preparat un projecte d’un laberint 
per l’escola, com treball del crèdit de síntesi. Aquesta creació coincideix amb el 
somni de l’alumnat de quart de fa dos anys pel pati de l’escola. Al llarg de l’any 
s’han fet reunions amb el professorat de l’institut per concretar quin concepte 
de laberint podria ser l’adequat pel nostre pati.
Durant la darrera setmana de maig s’ha materialitzat la creació del laberint. 
L’alumnat de quart n’ha fet el seguiment amb un reportatge fotogràfic diari i 
com a cloenda s’ha fet una entrevista a un dels professors, en Carles Palau. Fi-
nalment s’ha publicat a la web de l’escola. 
Moltíssimes gràcies Carles Palau, Berta Tasias, Óscar Garcia, Alba Mateo,  Lola 
Crespo, Marc Cirera i a tot l’alumnat.
Heu fet possible el nostre somni!.  || alumnat de quart de l’escola sant esteve
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n els darrers anys, 
el marc legal en de-
fensa dels drets de 
les persones Lesbi-
anes, Gais, Bisexu-

als, Transsexuals i Intersexuals 
(LGBTI) s’ha ampliat significati-
vament. Però no sempre, aquest in-
crement ha anat acompanyat de la 
plena acceptació social i
encara ara es produeixen situacions 
de discriminació o violències relaci-
onades amb l’orientació o orienta-
ció sexual de les persones. Per això 
és important que commemorem les 
diades de lluita internacionals, com 
el 17 de maig i 28 de juny, per reivin-
dicar i reconèixer les múltiples for-
mes de viure les relacions sexuals 
i afectives i les diferents identitats 
de gènere existents.
El 17 maig, Dia Internacional contra 
la LGTBIFÒBIA, commemorem que
l’Assemblea General de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS) va de-
cidir retirar l’homosexualitat del llis-
tat de malalties mentals l’any 1990.
El 28 de juny recordem els fets del 
28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova 
York, la revolta coneguda com Sto-
newall, on es va denunciar per pri-
mera vegada públicament la vulne-
ració de drets i la repressió social 
contra les persones LGTBI.
Segons les dades de l’any 2017 que 
ofereix l’Associació Internacional de
Lesbianes, Gais, Trans i Intersex 
(ILGA), només 9 països del món 
mencionaven explícitament l’orien-
tació sexual com un motiu protegit 

E
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opinió

  LGTBi. || Joan mundet

Per uns municipis
orgullosos dels seus colors

pLAÇA mAJOR

DeCLARACió iNSTiTUCiONAL 
Diputació*

 pepa martínez*

l 28 de juny recor-
dem els fets del 28 de 
juny de 1969 a la ciu-
tat de Nova York, la 
revolta coneguda com 

Stonewall, on es va denunciar per 
primera vegada  públicament la vul-
neració de drets i la repressió social 
contra les persones LGTBI.
Tot i que s’ha avançat legalment 
en el reconeixement dels drets del 
col·lectiu LGTBI no sempre, aquest 
avenç ha anat acompanyat de la 
plena acceptació social i encara 
ara es produeixen situacions de 
discriminació o violències relaci-
onades amb l’orientació sexual de 
les persones. 
Per això és necessari reivindicar i 
reconèixer les múltiples formes de 
viure les relacions sexuals i afecti-
ves i les diferents identitats de gè-
nere existents. 
Cal posar en valor la força de la so-
cietat civil i del moviment associa-
tiu que continua avançant en les re-
ivindicacions de drets i de realitats, 
i posant sobre la taula la necessitat 
de fer-los efectius. 
Des de l’equip de govern reivindi-

E
Castellar, un municipi 
de mil colors

ve de la pàgina 10

ser arrel d’aquesta llarga reivindi-
cació que es va poder aprovar al 
Parlament de Catalunya, l’octubre 
de l’any 2014, La Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals i per erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
considerada una normativa pionera 
a nivell mundial. Entre els reptes que 
planteja hi ha el desenvolupament de 
polítiques d’igualtat LGTBI en l’àm-
bit local, respectant la diversitat afec-
tiva-sexual i de gènere a les ciutats i 
pobles, i dissenyant polítiques públi-
ques més inclusives per poder així 
respectar la diversitat de les perso-

nes que hi conviuen.
Des de la Diputació de Barcelona, 
volem reivindicar aquest 28 de juny 
posant l’èmfasi en la importància de la 
llibertat i la igualtat en qui som i com 
estimem, lluitant vers la LGTBIfòbia 
als nostres municipis. Qüestionant 
el sistema social heteropatriarcal, ja 
que els drets LGTBI ens interpel·len 
a una constant revisió del sistema, i 
plantejant el trencament amb una de 
les principals estructures de socia-
lització i de control social com és la 
construcció del binomi home/ dona, 
i omple les vides i els cossos de ma-
tisos i complexitat.
Des de les administracions locals de 

la demarcació de Barcelona, estem 
fent un pas endavant i treballant per 
tal que la diversitat afectiva-sexual i 
de gènere s’incorpori definitivament 
a l’agenda i a les polítiques públiques 
amb la centralitat que mereixen, de-
senvolupant polítiques LGTBI.
Tenim la responsabilitat en la cons-
trucció de territoris oberts i diversos. 
És voluntat i compromís, per tant, de 
la nostra institució, treballar per uns 
municipis orgullosos dels seus colors.

*28 de Juny: Dia per l’Alliberament 
de lesbianes, gais, transsexuals, bi-
sexuals i intersexuals.

quem la importància de la llibertat i 
la igualtat respectant qui som i com 
estimem. Fem nostres els eslògans 
‘Mil colors’, contra la LGTBIfòbia, 
‘Volem ser lliures no valentes’ en 
contra la violència masclista, i ‘No 
és no’, en defensa de les festes lliu-
res d’agressions sexuals. 
Ens sentim interpel·lats a una cons-
tant revisió del sistema, fent un pas 
endavant i treballant per tal que la 
diversitat afectiva-sexual i de gènere 
s’incorpori definitivament a l’agenda 
i a les polítiques públiques d’Igualtat 
de gènere i LGTBI amb la centralitat 
que mereixen. 
És per això que mostrem el nostre 
rebuig més ferm a les situacions de 
violència que han patit i pateixen les 
parelles homosexuals, tant en esde-
veniments esportius, com en les dife-
rents celebracions culturals o de festes 
majors, així com també condemnem 
la sentència emesa sobre el cas de La 
Manada per l’Audiència Provincial de 
Navarra com un clar exemple d’aques-
ta ideologia patriarcal.
Tenim la responsabilitat en la cons-
trucció de territoris oberts i di-
versos, territoris de molts colors. 
Aquesta és la nostra voluntat i com-
promís, per tant, treballar per fer de 
Castellar una vila lliure de violència 
i orgullosa dels seus colors. 

*Regidora de programes Socials

El Grup Municipal Decidim Caste-
llar va votar en contra de la moció del 
PSC, i ho tornaríem a fer! No hi ha 
mínims acceptables davant d’aques-
ta situació completament injusta i 
injustificable en un estat democrà-
tic ni volem assumir una rendició en 
tota regla! 
Visca el poder popular!

 Ferran Rebollo*

a passada nit del 23 
de Juny, vam cele-
brar la Nit de Sant 
Joan, celebració del 
solstici d’estiu.

Va arribar a la nostra Vila, com és 
tradicional, la Flama del Canigó, 
simbologia vinculada en la persis-
tència i la vitalitat de la cultura ca-
talana, tradició que segueix viva 
arreu dels Països Catalans i una 
tradició recuperada a Castellar fa 
uns quants anys gràcies entre al-
tres a la CAL, moltíssimes gràcies. 

L
La nit de Sant Joan

de la discriminació en les seves lleis 
fonamentals; tant sols 39 països te-
nien lleis que abordaven la incita-
ció a l’odi per motius d’orientació 
sexual; únicament 28 països reco-
neixien la unió civil entre persones 
del mateix sexe; i, només 27 estats 
de l’ONU permeten l’adopció per a 
mares i pares homosexuals. És evi-
dent, doncs, que hi ha molt camí en-
cara per recórrer.
Cal posar en valor que gràcies a la 
força de la societat civil i del movi-
ment associatiu es continua avan-
çant en les reivindicacions de drets 
i de realitats, i posant sobre la taula 
la necessitat de fer-los efectius. Va 

ciativa de l’ANC, per fer valdre i re-
cuperar aquestes tradicions que 
formen part de la nostra cultura 
catalana, que malauradament al-
guns volen posar en perill.
Enguany ha sigut una Nit de Sant 
Joan molt especial, el color groc 
de les fogueres era més viu que 
mai, i m’ha fet pensar amb tots 
i totes les preses i presos polí-
tics, exiliats i exiliades polítics, 
Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol 
Junqueras, Joaquim Forn, Dolors 
Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, 
Josep Rull, Carme Forcadell, Car-
les Puigdemont, Meritxell Ser-
ret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara 
Ponsatí, Marta Rovira, Anna Ga-
briel, què han lluitat, lluitant i llui-
taran pel nostre País, per les per-
sones vinguin d’on vinguin, per la 
democràcia, per la Llibertat,  per 
la nostra cultura i per les nostres 
tradicions, persones que malaura-
dament no han pogut sentir l’es-
calf del foc de la nit de Sant Joan 
amb els seus fills i filles, les seves 
famílies, els seus veïns/es..., però 
de ben segur, han sentit l’escalf 
de milions de catalans i catalanes, 
en contra de la fredor d’uns injus-
tos barrots. 
#usvolemacasa #llibertatpreso-
sipresespolitiques

*Regidor d’eRC

La rebuda aquest any de la Flama 
del Canigó va ser espectacular, 
molts veïns i veïnes l’estàvem es-
perant. Va arribar custodiada pel 
Club Atlètic Castellar, Centre Ex-
cursionista de Castellar, la CAL i 
l’ANC, i l’actuació dels Capgirats, 
Ball de Gitanes i els Gegants de 
Castellar. Per tots ells l’agraïment, 
per haver participat, i felicitar-los 
per les seves actuacions.
No puc menys dir que em vaig 
traslladar uns quants anys enre-
re, recordant les fogueres del meu 
barri, quan tota la canalla anàvem 
per les cases recullin, mobles vells, 
pals d’escombra, cadires... recor-
do quan la meva mare els anava 
guardant durant l’any, “això per 
la foguera de Sant Joan “deia, ho 
feien també moltes cases, i nos-
altres mentrestant esperant “en 
candeletes” que arribes aquella 
nit màgica, l’encesa de la fogue-
ra, compartida amb tot el veïnat, 
un punt de trobada per celebrar 
la revetlla.
A Castellar un any més hem recu-
perat aquella foguera, aquella tra-
dició per mi enyorada, un punt de 
trobada on tots els veïns i veïnes, 
érem convidats a celebrar la re-
vetlla davant de la foguera, amb 
un tros de coca, una copa de cava, 
ball, música... 
No puc més que agrair aquesta ini-
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actualitat

“És sagrat que els nens trenquin 
a l’estiu amb la rutina de l’escola”
La psicòloga m. a. 
Gallardo recorda que 
l’estiu és, sobretot, 
temps de lleure 

Dos mesos i mig de vacances escolars 
poden resultar molt llargs, sobretot per 
a les famílies que han d’organitzar-se 
perquè els fills i filles no es quedin sols 
a casa. La realitat laboral ha canviat i 
això ha generat canvis en l’àmbit soci-
al. Ara hi ha molts tipus de famílies i ca-
dascuna té les seves característiques, 
algunes compten amb l’ajuda dels avis 
o de familiars i altres han de buscar al-
ternatives diferents.

Els casals d’estiu són opcions edu-
catives que a la vegada donen servei a 
les famílies. Una opció per aprendre 
jugant. A Castellar aquest estiu hi ha 
fins a 24 casals de vacances per a in-
fants i joves: esportius, de lleure i artís-
tics. “Tenint en compte que els nens 
tenen més de dos mesos i els adults 
en tenim un com a molt, hem de bus-
car recursos perquè puguin gaudir 

d’aquest temps. Com? Dependrà dels 
horaris dels pares, de la logística, de 
la xarxa social que ens envolta, com 
els avis, i que ens pugui permetre fer 
activitats concretes. També té molt 
pes la part econòmica. Si tinguéssim 
més casals públics i de baix cost, les 
famílies podrien accedir molt més”, 
assegura la psicòloga i logopeda Maria 
Àngels Gallardo, del  centre de psicolo-
gia Psico Vallès. Segons l’experta s’ha 
de tenir molt en compte què motiva al 
nostre fill i què suscita el seu interès.

L’altra gran opció de les famílies 
és que els nens es quedin amb els avis, 
però s’ha de tenir en compte que als 
nens els estressa estar a casa. “Si són 
uns avis que a més de tenir-los a casa, 
surten amb ells, els porten al parc o a 
la piscina o als jocs d’aigua... això bé. 
Però sempre tenint en compte que no 
podem sobrecarregar als avis. S’ha 
de respectar moltíssim que els avis 
també necessiten vacances”. 

Un dels debats que es repeteix 
cada estiu és si els nens han de fer 
deures o descansar dels llibres durant 
aquest període. La psicòloga considera 
que dos mesos i mig sense fer res és ex-
cessivament llarg. “És sagrat trencar 
amb la rutina escolar. Una propos-Una de les propostes d’espaiart és un Stage de Teatre musical. || arxiu

  Cristina Domene

ta podria ser fer feina quatre dies a 
la setmana, durant mitja hora, tres 
quarts, per exemple, però només les 
setmanes que no fan vacances amb 
els pares”. Gallardo recomana acti-
vitats que, tot i no ser específicament 
acadèmiques, aportin coneixement, 
combinades amb activitats lúdiques.

“Observar, experimentar... 
coses que després els ajudarà a l’es-
cola. Ens poden ajudar a fer la llista 
de la compra, llegir-nos una recep-
ta de cuina, fer un diari de les coses 
que ens van passant cada dia, aju-
dar-nos a planificar les vacances, so-
bretot si són més grans, poden bus-
car llocs on els  agradaria anar... És 
una altra manera de treballar. Han 
de tenir un estiu sensitiu més que 
material”. A més a més, és recoma-
nable instaurar petites responsabili-
tats depenent de l’edat. “Això, a més, 
els indica que els pares també confi-
em en ells i els ensenyem que tenen 
unes capacitats que potser no saben 
que tenen”. L’edat per quedar-se sol 
a casa depèn molt de la maduresa de 
cada edat: “Quedar-se sol tot un matí 
abans dels 11 o 12, no seria recoma-
nable, però depèn molt de cada nen”, 
conclou Gallardo. 

el Club patí Castellar del Vallès ofereix el casal d’estiu xispis  || arxiu

iNFàNCiA| vacances
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esports

Les inscripcions per la 4a 
Salamandra nocturna, ja 
disponibles

la quarta edició de la cursa “més 
punk del vallès” com diu l’eslògan 
de la cursa que es disputarà el prò-

xim 7 de juliol,  ja estan disponibles 
al preu de 12€ pels 6 i els 14k i de 5€ 
per la infantil. tots els beneficis de 
la cursa organitzada pel centre ex-
cursionista de castellar seran des-
tinats  a l’Hospital sant Joan de déu 
de Barcelona.

Arrenca el grup de marxa 
Nòrdica del CeC

el centre excursionista de caste-
llar va arrencar a principis de mes 
el grup de marxa nòrdica, amb acti-
vitats dirigides per dolors martínez 

i lluïsa oliveres. el grup es reuneix 
cada dilluns a les 7 de la tarda per 
portar a terme els entrenaments. 
el punt de trobada és a la ronda 
tolosa, al costat de les pistes d’at-
letisme, on comença el camí cap 
a togores.

“La il·lusió és repetir play-off”

Xavi Calm s’ha convertit per fi en primer 
entrenador d’un equip amateur i ho ha fet 
per la porta gran, ocupant la banqueta del 
que ara per ara és el millor equip català 
de la Segona B: l’únic en aconseguir jugar 
el play-off d’ascens a Segona A i guanya-
dor de la Copa Catalunya.

Amb 36 anys, el tècnic castellarenc 
ha estat l’escollit per la directiva verda 
per prendre el relleu de Jordi Roger, 
després de set temporades a la banque-
ta. Calm, segon de Roger a les dues últi-
mes, ha fet valdre la seva àmplia expe-
riència en equips de categoria amateur 
-Rubí, Sant Andreu, L’Hospitalet i Cor-
nellà- per ser el candidat ideal i la punta 
de llança d’un nou projecte ambiciós de 
l’equip del Baix Llobregat.

· T’ha sorprès aquesta decisió del club 
de fer-te el responsable de l’equip?
M’ha sorprès perquè és una aposta del club 
una mica atípica dins del món del futbol. Hi 
ha clubs que aporten més per la base i n’hi 
ha que prefereixen gent amb més nom o tra-
jectòria. El Cornellà és un club que sempre 
ha mantingut aquesta coherència, tant amb 
jugadors com entrenadors i ha apostat per 
gent de categories inferiors. Aquest no és 
un cas diferent dels altres. Fa anys que van 
apostar pel Jordi Roger i ara ho fan amb mi. 

· Una filosofia difícil de mantenir per a 
un equip que no és dels històrics de la 
Segona B i que ha arribat on és a força 
de picar pedra.
Crec que és un cas de bon funcionament 
de club, perquè la pedrera es cuida mol-
tíssim. És una de les millors d’Espanya i a 
partir d’aquí han anat professionalitzant 

el tècnic castellarenc xavi Calm, dirigint un dels entrenaments de la Ue Cornellà. || ue cornellà

el tècnic castellarenc xavi calm serà l’amo de la banqueta de la Ue cornellà, l’únic equip català al play off d’ascens a segona a

el club i fent les coses bé, pujant de Pri-
mera Catalana a Segona B. Ara ja és un 
equip consolidat a la categoria i pot gua-
nyar a qualsevol rival. La Segona A no és 
un objectiu però sí una il·lusió.

· De fet, ara per ara, és el millor equip 
de Catalunya de Segona B.
Ara mateix sí. Som campions de Catalu-
nya. He estat en molts clubs diferents i 
al Cornellà he notat que tothom rema en 
la mateixa direcció. Això ho veus des del 
primer dia. És un treball d’equip espec-
tacular, on tot és coherent i seriós. Tot va 
cap a la mateixa direcció i no es desvien.

 Albert San Andrés

· potser el millor exemple són els set 
anys del Jordi Roger a la banqueta.
No és gaire normal confiar tant en un tèc-
nic. El Jordi ha fet una feina espectacular. 
Ha tingut moments delicats i el club l’ha fet 
costat. Al final és com una empresa on hi ha 
un vincle amb el treball, sent molt diferent 
del que passa normalment en aquest món.

· Aspires a fer història i agafar el relleu 
del Jordi Roger?
Ho plantejo com un repte important aquest 
any. El club necessita mantenir la línia 
d’aquests últims anys i la il·lusió de repetir 
el play-off. Haurem de guanyar molts partits 

per a tornar a repetir la sensació d’aquesta. 
L’objectiu és repetir la temporada.

· Què és el que més et va sorprendre 
d’aquest club?
És un club on si t’impliques, es reconeix la 
feina. Es treballa molt còmode, cosa que no 
es troba a tot arreu en el món del futbol. Tot-
hom té la seva parcel·la i ningú vol envair la 
de l’altre. És un club professional amb una 
relació familiar i molt sana. Sempre es res-
pecta la feina dels altres i això és una estruc-
tura una mica atípica al futbol.

· primera aventura en solitari en el fut-
bol amateur. Un bon repte?
No ho considero un canvi gaire gran dins 
del camp, ja que els entrenadors sempre 
m’han donat molta llibertat per ajudar-los 
i tenir incidència en la feina. La diferència 
és que ara represento al club fora del camp. 
Ho agafo com un repte i una il·lusió. Per tre-
ball no quedarà.

· Fa respecte?
Si et dediques a una cosa que t’agrada no 
fa respecte. L’únic és representar correc-
tament a un equip d’aquesta entitat, però 
ho puc fer.
· Quin estil aplicaràs al teu equip?
 No serà gaire diferent del que s’ha vist fins 
ara. Tenim el que tenim. Intentarem millorar 
les mancances i donar sensació de solidesa. 
Que es treballi bé i la gent sàpiga el que ha de 
fer en tot moment i fer-ho tot convençuts.

· T’has proposat on vols arribar en el 
món del futbol?
Quan fas el que t’agrada no et planteges on 
arribar, sinó a gaudir d’aquesta temporada 
i fer-ho bé. És una experiència per viure-la. 
S’ha de tenir clar el present i treballar dia 
a dia i aprendre dels errors. 

ha signat 
el tècnic 

castellarenc 
amb la Ue 
Cornellà

TempORADeS

2
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Carmelo Morales i Max Sánchez han 
aconseguit repetir el doblet de victò-
ries, que ja van aconseguir a la cita 
inaugural del campionat a Albacete. 
L’escenari aquesta vegada però, ha 
estat el circuit de Los Arcos de Na-
varra, on els dos castellarencs van 
sumar la victòria en la categoria de 
Moto4 i Superstock1000.

El primer a aconseguir-ho era 
Max Sánchez, que dissabte aconse-
guia la quarta posició després d’una 
dura lluita en un grup de nou corre-
dors, on el jove d’11 anys quedava a 
només tres dècimes de pujar al podi, 
tot i sortir a la vuitena posició.

A la cursa de diumenge però, 
amb les mateixes característiques, 
Sánchez sumava la victòria després 
de lluitar cos a cos amb un grup de 
sis pilots, als que s’imposava, tra-
ient-se l’espineta que li va quedar en 
caure a Montmeló en l’anterior cita 
del campionat.

Aquesta és la segona victòria 
d’aquesta temporada pel pilot cas-
tellarenc en les cinc curses disputa-
des, el que el situa en segon lloc de la 
classificació, a només tres punts del 

nou doblet castellarenc al campionat d’espanya
carmelo morales i max sánchez s’emporten la victòria a la cita de navarra i tornen a repetir l’èxit aconseguit a albacete

 Albert San Andrés

mOTOCiCLiSme | c. espanYa veLocitat

líder Adrián Cruces, que queia a la 
primera cursa i acabava segon a la 
de diumenge.

A la categoria gran, Carmelito 
aconseguia el segon millor temps pel 
darrere del poleman Xavi Pinsach, 
però en cursa el ritme del BMW 
Easyrace era superior al del cata-
là de Kawasaki i Alejandro Medina 
quedava molt endarrerit en tercera 
posició. La calor del circuit de Los 
Arcos era un factor determinant, 
que Morales aconseguia dominar.

“Ha estat una carrera molt 
dura físicament, perquè feia molta 
calor. Estic molt content amb el re-
sultat perquè he pogut pilotar al 
100% fins al final i solament tinc 
paraules d’agraïment a l’equip, a 
Dunlop i a BMW, perquè m’han 
donat una moto per guanyar i això 
ens dona molta moral per a les se-
güents carreres” va explicar el pilot, 
que suma la segona victòria en tres 
curses, on només va cedir els cinc 
punts amb la segona posició del Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya. Això li 
permet destacar-se en primera posi-
ció amb 70 punts, nou més que Ale-
jandro Medina i 26 més que Pinsach. 
La pròxima cursa serà al circuit de 
Motorland Aragó el 15 de juliol. 

Tatiana i Alexia Espín participaran en 
la fase final del campionat de Catalu-
nya de gimnàstica artística i aconse-
guiran el bitllet pel campionat nacio-
nal que es disputarà a Guadalajara.

Després de la disputa de la ter-
cera fase de la Copa Catalana, l’Alei-
xa (13 anys) i la Tatiana (12), represen-
tants del Club Gimnàstic La Vinya, van 
aconseguir la classificació al Top20 
per la fase final disputada a Salt (Gi-
rona) el passat més de maig, on la gran 
de les dues germanes aconseguia l’ar-
gent en terra en Base 4 grans. La peti-
ta es quedava a les portes del podi en 
paral·leles Base 7 petites, però aquests 
resultats els permetran disputar la 
fase final  que se celebrarà aquest cap 
de setmana al Pavelló del Castell d’en 
Planes a Vic (Osona).

L’agenda de les dues germanes 
serà molt ajustada, ja que aquests 
resultats també els permeten clas-
sificar-se per la fase final del Cam-
pionat d’Espanya de l’especialitat 
que es disputarà del 8 al 15 de juli-
ol a Guadalajara. 

Les espín, al top 10 català

Les germanes Tatiana i Alexia espín a la competició després de classificar-se. || cedida

Les dues germanes es classifiquen per a les fases finals en artística

  Albert San Andrés

GimNàSTiCA ARTíSTiCA | c. cataLUnYa

A dalt, max Sánchez en acció durant la segona cursa, el diumenge. A baix, Carmelo morales pel davant de pinsach. || rfme

El gimnàs Taekwondo World va fer un pas endavant amb l’organització de 
la jornada interclubs, juntament amb el Fittime de Santa Eulàlia de Ron-
çana, on tots els assistents van poder experimentar amb diferents estils 
de lluita com el kick-boxing, el k1 o el muay-thai.

L’objectiu d’aquesta jornada de tecnificació va ser l’intercanvi d’apre-
nentatges i de les diferents tècniques esportives, per enriquir el coneixe-
ment i el nivell tècnic dels alumnes, a més d’engrandir el seu nivell espi-
ritual, segons expliquen des del gimnàs World. Les jornades van servir 
perquè ambdues parts, a banda d’aprendre noves tècniques, aprengues-
sin el foment dels valors propis dels diferents esports de contacte, sent 
un bon mètode d’oci i socialització.

L’entrenament amistós va tenir lloc a les instal·lacions del Gimnàs 
World, on una vintena d’alumnes dels dos clubs van gaudir de gairebé dues 
hores d’enriquiment personal.  || a.s.a.

Kick-boxing, K1 i 
muay-thai al World

els participants a la jornada interclubs organitzada pel Taekwondo World. || cedida

TAekWONDO | intercLUbs
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Èxits a dojo del 
ciclisme castellarenc

oriol alcaraz, campió 
de catalunya, nicole 
catillo, subcampi-
ona i alan rovira, 
campió d’espanya

CiCLiSme | campionats

La pedrera ciclista castellarenca no 
deixa de donar èxits, als que s’han de 
sumar els últims campionats aconse-
guits a Vilajuïga (Alt Empordà) per 
Oriol Alcaraz al Campionat de Cata-
lunya de BTT, on Nicole Catillo acon-
seguia la segona posició en categoria 
femenina. Alan Rovira va aconseguir 
un nou campionat d’Espanya en bici-
trial UCI en la prova disputada a Azu-
queca de Henares (Guadalajara).

En la jornada de fa dos dissabtes, 
Ivet Alcaraz s’imposava a la cursa de 
carretera de Sant Joan Despí, on el seu 
germà, després d’aconseguir la segona 
posició -fotofinsih inclosa- i la classifi-

 Albert San Andrés

cació per als campionats d’Espanya a 
Baños de Molgas (Ourense), no dona-
va opció el diumenge a cap dels seus 
rivals al Campionat de Catalunya de 
BTT, on completava les quatre voltes 
al circuit de 2.500 metres. Escapat, 
aconseguia més d’un minut d’avantat-
ge amb els seus perseguidors.

En aquesta mateixa cita, la ciclis-
ta de 14 anys de l’equip Corvi Team, 
Nicole Catillo, acabava en segona po-
sició, proclamant-se subcampiona de 
Catalunya, poc després d’aconseguir 
imposar-se el campionat provincial 
de Barcelona.

Ivet Alcaraz es classificava en 
quarta posició, quedant-se a les por-
tes del podi, tot i la gran actuació en 
el dur circuit.

El mateix cap de setmana, a Re-
inosa (Cantàbria), els pilots de l’Esco-
la de Trial ‘ELBIXU’ participaven en 
el campionat d’Espanya de bike-trial, 
on Lluc Roa aconseguia la primera 
victòria d’àmbit estatal amb només 
sis anys. El multicampió Alan Rovira 
sumava una nova victòria en categoria 
minime, tot i que va completar zones Nicole Catillo a la cursa de BTT de Vilajuïga. || cedida

manolo Real rep el premi com a tercer classificat del campionat d’espanya. || cedida

de nivell superior.
La jove Naia Rovira acabava en 

quarta posició, competint amb nenes 
de molta més edat.

Aquest cap de setmana la cita 
era a Azuqueca de Henares, on el cam-
pionat de bici-trial UCI celebrava el 
campionat d’Espanya a prova única. 
Tres van ser els participants de l’es-
cola de trial.

Rovira aconseguia un bon guia a 
la prova de categoria cadet, marcant 
només tres peus a falta de dues zones 
per acabar, mentre que els seus rivals 
Toni Guillem marcava 16 i Dani Barón, 
20. El castellarenc decidia marcar cinc 
per problemes al turmell, acabant amb 
un total de vuit.

Jan Herraiz va debutar al cam-
pionat d’Espanya amb una onzena po-
sició final en categoria infantil, men-
tre que Naia Rovira es veia obligada a 
participar en un nivell superior amb 
nens, aconseguint la cinquena posició 
i la primera promesa en fèmines, tot 
i que no s’emportava  el títol nacional 
per no haver-hi més participants en la 
seva categoria.  

ATLeTiSme | cac

Manolo Real, tercer al campionat 
d’Espanya de 100 km a Santander

Els èxits del Club Atlètic Castellar 
no s’aturen per l’estiu i l’ultrarunner 
Manolo Real va aconseguir la terce-
ra posició als campionats d’Espanya 
en els 100 km, disputats a Santander 
(Cantàbria). 

Amb un temps de 11:40:37, Real 
aconseguia la 70a posició absoluta, i la 
tercera en M-60, categoria guanyada 
per José Luís Posado (9:24:45), seguit 
de Félix Moreno (10:29:15).

D’altra banda, els seus com-
panys veterans aconseguien la novena 
posició als campionats de Catalunya, 
millorant la 12a posició aconseguida 
durant la temporada hivernal en pista 
coberta. Van ser remarcables les sego-
nes posicions aconseguides pel Josep 
Obrador (5000 m marxa) i per Xavi 
Planas (3000 m).

Aquesta setmana, a les finals de 
Catalunya sub16 disputades a Barbe-

rà del Vallès, el club verd aconseguia 
tres cinquenes posicions amb els at-
letes classificats a Lleida fa unes set-
manes, destacant els resultats de Jan 
Casamada als 1000 m (2:48,07), Èric 
Haba als 300 m. tanques (42,94), Àlex 
Fernández a salt d’alçada (1,71 m). Ain-
hoa Roldán era 11a als 1000 m (3:24,16). 

A banda de la plana esportiva, 
el Club Atlètic Castellar va celebrar 
els 20 anys portant la flama del Cani-
gó, on alguns socis del club van com-
plir amb el ritual de portar el foc en 
una part de recorregut que va des de 
la muntanya del Canigó a tot el terri-
tori català. Alguns atletes verds van  
portar la flama al seu pas per la vila 
de Castellar.  ||  a. s.a.
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· Després d’arribar a la setena 
jornada de lliga a la banqueta, 
com qualifiques  la temporada?
Vaig penjar les botes per agafar les 
regnes de l’equip. Li vaig dir al presi-
dent que hem veia amb forces, però 
l’equip era el que hi havia i no vaig 
poder planificar res. Vaig intentar 
transmetre noves idees però sense 
guanyar és difícil.

· La dinàmica en aquell moment 
era molt negativa.
Arribàvem a la lliga després d’una 
pretemporada molt dolenta, on 
només vam guanyar un partit. La 
sensació de l’equip no era bona i 
amb els rivals de la part baixa de la 
taula no generàvem esperances. 
El president va parlar amb nosal-
tres i els jugadors van dir que en 
aquella línia no acabarien la tem-
porada. Ja no només eren els par-
tits, era la sensació de deixadesa 
als entrenaments.
En aquest aspecte vam millorar des-
prés, donant més qualitat als entre-

“S’ha d’apostar per jugadors de la casa”

  Albert San Andrés

Va penjar les botes per substituïr 
‘Nando’ Saez a la banqueta, però no 
va poder redreçar el rumb del Fut-
bol Sala Castellar i evitar el descens 
de categoria

eNTReViSTA

Darío martínez

naments i més planificació, però els 
resultats tampoc van arribar.

· Has viscut la millor època del 
club com a jugador i la pitjor com 
a entrenador. Com has viscut 
aquesta transició?
El problema va ser que la tempora-
da passada es va fer tot massa tard. 
Els jugadors que van marxar ho van 
fer tard i trobar recanvis a aquelles 
alçades no va ser fàcil. L’entrenador 
va portar el que va trobar. Tot i això 
vam pensar que els canvis eren po-
sitius perquè ens aportarien millo-
res. Els tres veterans que han vingut 
havien jugat a 2a B i 3a i ens apor-
taven l’experiència que ens faltava. 
Però des de l’inici vam veure que no 
va funcionar.

· en un club on sempre s’ha apos-
tat per la pedrera, l’error va ser 
no fer-ho?
Aquesta temporada ens ha servit 
per veure quin camí no prendre. S’ha 
demostrat que no es pot confiar en 
jugadors que busquen jugar en ca-
tegories altes i que s’ha d’apostar 
per jugadors de la casa i jugadors 
implicats amb el club. Si vénen de 
fora han d’estar compromesos com 
el Manel i l’Albert.

· De fet, en temporades anteriors 
ja va quedar demostrat aquest fet.
Òbviament no tots els jugadors de 
la base acaben tenint la qualitat 
per jugar al primer equip. Als úl-
tims anys les fornades de jugadors 
han estat molt bones i amb molt ni-
vell. La pedrera s’està treballant 
molt bé i ha crescut molt en les úl-
times temporades.

· el boom de fa dues temporades 
té la culpa?
Evidentment té molt a veure. Abans 
teníem equips de base amb cinc juga-
dors i ara els tenim amb 12. La gent es 
va implicar molt amb el club. Aquesta 
temporada però, ha estat a l’inrevés.

· Amb només 26 anys, penges les 
botes i acabes a la banqueta de 
la nit al dia. Com va ser aques-
ta transició?
Quan m’ho va proposar el president, 
vaig parlar amb molts coneguts del 
món del futsal i van advertir-me que 
no seria fàcil. Havia entrenat al juve-

nil i al cadet, però un sènior no té res 
a veure. Fer-me respectar era difícil, 
perquè érem companys, pel que vaig 
optar per una relació propera amb 
els jugadors. No tenia sentit fer-ho 
d’altra manera.

· Seguiràs la línia marcada per 
Borja Burgos? 
Vam començar junts al futsal i evi-
dentment tenim molts trets en comú. 
El Borja va professionalitzar moltes 
facetes de l’equip i per això ens va 
anar bé. L’objectiu és tornar a arribar 
a aquesta professionalitat. Volem cui-
dar els detalls per tornar-ho a fer bé.

· Què podem esperar per la prò-
xima temporada?
El descens és un pal, però la Divi-
sió d’Honor és una molt bona ca-
tegoria per a nosaltres. Abans era 
un premi pel club, però ara sem-
bla que no és suficient. El club ha 
fet un pas endavant. Intentarem 
tornar a tenir la nostra identitat. 
Tornar a enganxar a la gent, so-
bretot a la base, perquè vingui al 
Blume a animar-nos. 
En aquests moments ja tenim 
l’equip molt avançat. Serà un equip 
jove i amb moltes ganes, agressiu 
i que vol fer un bon joc. 

Darío martínez a la banqueta del Joaquím Blume en el primer partit que va dirigir del sènior A. || a. san andrés
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Concurs de cuina infantil 
per la Festa major de Sant 
Feliu del Racó

enguany els veïns de sant feliu del 
racó repeteixen un concurs molt 
exitós per festa major, el de cuina 

infantil. la proposta s’ha previst 
per diumenge 8 de juliol, de 10.30 a 
12.30 h i tindrà lloc al restaurant mas 
umbert. les inscripcións al concurs 
són obertes al facebook fins el dis-
sabte 7 al migdia.  es participants 
han de tenir entre 6 i 14 anys.

Quins fogons ens ofereix un 
geladet ben saludable i re-
frescant contra la calor

amb l’arribada de l’estiu tornen els 
clàssics contra la calor: els gelats. 
aquesta setmana, les noies fogone-

res deixen de banda l’escalfor dels fo-
gons per oferir-nos una recepta que 
de ben segur que ens refrescarà. un 
gelat de pinya colada, fàcil, ràpid i de-
liciós. podeu veure’n el vídeo a lac-
tual.cat, canal de Youtube de l’ac-
tual i al facebook de quins fogons.

Fa prop de 2 anys, SonaSwing va iniciar 
un projecte amb Suport Castellar. Es trac-
tava d’oferir classes regulars de swing als 
usuaris d’aquest servei. “El swing ens ha 
obert moltes portes perquè és un ball 
molt social”, diu la Míriam Movilla, de 
Suport Castellar. Fins ara, “fins a 15 usu-
aris han passat per aquestes sessions, 
això és molt”. D’una banda, el swing els 
ajuda a estar en forma a través del ritme 
i la gimnàstica; de l’altra, participen en 
balls públics com un ballador més. “La 
part emocional també repercuteix en 
positiu, perquè els fa sentir millor, més 
alegres”, afegeix la Míriam.

Tot va començar quan, des del Punt 
d’Informació per a Persones amb Disca-
pacitat, es van posar en contacte amb So-
naSwing “i ens van demanar si volíem 
participar en un projecte de prescrip-
ció social del CAP”, recorda la Sara, edu-
cadora social i professora de swing. Des 
de SonaSwing van valorar la possibili-
tat de col·laborar amb Suport Castellar 

Al principi, els responsables de Su-
port Castellar “no sabíem si aniria bé 
perquè no coneixíem les tècniques del 
ball, ens pensàvem que seria difícil”, 
diu la Míriam. Però de seguida van ado-
nar-se que el swing és un ball que es pot 
adaptar a diferents nivells “i la gent s’ho 
passa molt bé”, segueix. 

L’objectiu de les classes que So-
naSwing fa amb Suport Castellar no és 

el de buscar la perfecció, sinó treballar 
la coordinació, l’expressió corporal “i co-
reografies assolibles per a ells”, diu la 
Sara. El swing no té un cost elevat i les 
ballades, normalment, són gratuïtes “i 
això el fa un lleure molt accessible per 
a tothom”, diu la Sara. 

El swing és un ball social i això per-
met als usuaris de Suport Castellar par-
ticipar en públic i fer visible el seu ball. 
L’exigència de “ho haig de fer bé” s’ha 
convertit en un “vaig a passar-m’ho bé”. 
“Amb els alumnes de Suport Castellar 
he après que hem de deixar de ser tan 
exigents amb nosaltres mateixos”, afe-
geix la Sara. Els alumnes prenen consci-
ència del seu propi cos, “i ballar és un 
aliment per a l’ànima”, diu.

SonaSwing compta amb diversos 
voluntaris a les classes, com la Sònia 
Selvas, “i també enguany hem tingut 
alumnes del Casal que han fet el ser-
vei comunitari amb nosaltres i Suport 
Castellar”, segueix la Sara. 

swing per joves 
SonaSwing també iniciarà, de cara al curs 
2018-19, classes  de swing a l’Institut Cas-
tellar. “Sempre havíem tingut al cap por-
tar el swing a tothom, i per la via nor-
mal dels cursos regulars, els joves no 
se’ns apuntaven”. Van oferir una classe 
oberta el passat 29 de maig, per la celebra-
ció dels 30 anys de l’institut, i la sessió va 
anar molt bé. “Molts joves van ballar i 
alguns ens van preguntar si fèiem clas-
ses”. Així que SonaSwing va fer la pro-
posta a l’institut  i, si hi ha alumnes inte-
ressats, es portarà endavant la proposta. 
“També hem ofert un Swingkids, que 
són classes extraescolars per a nens i 
que oferirem a les escoles i centres que 
treballin amb nens”, afegeix la Sara. A 
més de treballar la dansa, també es tre-
ballaria l’anglès, “ja que el swing utilit-
za molt vocabulari en anglès”.

projecte de swing inclusiu a castellar

el passat 29 de maig, els joves de l’institut Castellar van estrenar-se com a balladors de swing amb SonaSwing. || cedida

Diversos usuaris de Suport Castellar, ballant per Sant Jordi a la plaça d’el mirador. || cedida

sonaswing imparteix 
classes amb suport 
castellar i també en 
començarà amb joves

 marina Antúnez
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El sabadellenc Joan Calsina va pre-
sentar dimecres passat el seu últim 
llibre  La ciutat de Déu a La Centra-
leta, davant d’una dotzena de per-
sones. El llibre és guanyador de la 
(guanyadora de la Beca a la Crea-
ció Literària Emili Teixidor. L’ac-
te va tenir molt bona acollida “i es 
va crear un clima molt bo entre  
l’autor i el públic que va venir”, 
diu Carlos Higueras, responsable 
de La Centraleta. 
Calsina va recitar alguns dels frag-
ments de l’obra i, fins i tot, algun 
poema del seu poemari Entre tu i 
jo, nosaltres, escrit anteriorment.
En aquesta ocasió, Calsina va pre-
sentar la novel·la històrica que 

Joan calsina presenta ‘La ciutat de déu’
La centraleta va acollir una original presentació de l’obra del sabadellenc, dimecres passat

situa al segle XIII i que parla 
sobre un frare franciscà que va 
viatjar fins a l’Orient. 
Per fer la presentació una mica di-
ferent, va establir un diàleg entre 
una entrevistadora i ell mateix, 
per a fer evidents els moments 
més interessants de l’obra. 

El públic va sentir-se cò-
mode i molt actiu a l’hora de 
fer-li preguntes sobre el lli-
bre, que ha editat amb l’edito-
rial Columna. 

Joan Calsina és escriptor 
i músic, corrector, traductor i 
editor, és graduat en Humani-
tats i doctorand en Teoria de la 
Literatura Comparada. També 
és màster en Creació Literària i 
màster en Edat Mitjana.  

LA CeNTRALeTA | presentació

El Cor Sant Esteve es prepara per 
encarar nous reptes de cara el curs 
vinent. Enrere deixa l’assaig obert 
que es va oferir a les famílies per-
què poguessin apreciar la feina que 
fan els alumnes. 

El Cor Sant Esteve ha viscut 
dos grans moments aquest curs; el 
concert amb el cor alemany de Gel-
senkirchen, i l’existosa organització 
del 45è Juguem Cantant. 
De cara al curs 2018 - 19 el cor cas-
tellarenc vol créixer amb dos nous 
grups. D’una banda, amb el Cor de 
Menuts, per a infants de P3 i P4, i 
de l’altra, el Cor de Petits, per a in-

Reptes al Cor Sant  Esteve
La coral vol engegar dos cors nous: 
el de menuts i el de petits

fants de P5 a 2n. 
Aquests dos cors se sumarien 

als ja existents, el Grup de Mitjans, 
amb infants de 3r a 5è, i el Grup de 
Grans, de 6è a 2n de Batxillerat. A 
més, també segueix endavant el Kor 
Ítsia, amb noies a partir de 18 anys. 

El proper 22 de juliol, el Cor 
de Grans actuarà en el marc del 
Festival Bachelona, amb peces de 
música barroca i dirigits pel  pres-
tigiós director Tom Koopman, al 
Petit Palau de Barcelona. També 
hi haurà participació en el cor de 
veus blanques de l’obra ‘Carmina 
Burana’, el proper mes de setem-
bre, a Terrassa, i un intercanvi amb 
Kameleonttijuorode Finlàndia, pre-
vist per a l’hivern.  

CORAL | proJectes 
CONTeS | adULts 

  m. A.

Aquest divendres, a les 20 hores, la 
llibreria La Centraleta, situada al 
carrer Major, torna amb una nova 
proposta de contes per adults titu-
lada ‘Contes d’herois i heroïnes’, a 
càrrec de Sara Genovart. 

Diferents personatges es 
veuran immersos en situacions 
que hauran de resoldre  de la mi-
llor manera possible, que és pen-
sant amb el cor, segons ens farà 
veure la rondallaire. Tot i que això 
no serà senzill, perquè el camí està 
ple de sorpreses. Finalment, grà-
cies a la sinceritat amb nosaltres 
mateixos, aconseguirem la fita. 

La Sara Genovart és de Cer-
velló, fa sis anys que explica contes 
a les biblioteques, centres cívics, 
llibreries, etc. Diu que “m’ agra-
da descobrir els contes per des-
prés explicar-los i fer viure his-
tòries màgiques que fan volar la 
imaginació de qui les escolta”. 
Fa sessions de contes per al públic 
infantil, familiar i adult. “Soc del 
parer que les històries no tenen 
edat per ser escoltades”.

  || m. antúnez

sara Genovart visita 
La centraleta
La conta contes de cervelló explicarà 
històries per a adults, aquest divendres

Sara Genovart actua aquest divendres a La Centraleta. || cedida

Joan Calsina, dimecres passat, a la presentació a La Centraleta.  || r.gómez 

  marina Antúnez
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da en la iniciativa de l’excursionista 
nord-català Francesc Pujades. Es re-
cupera, sortosament, per segon any 
consecutiu a Castellar per reivindi-
car la vitalitat de la cultura catalana.  

Una vegada la flama va ser a la 
plaça del Mirador, van començar els 
parlaments. El primer fou per part 
del regidor de cultura de l’Ajunta-
ment, Aleix Canalís, va lloar la tradi-
ció nostrada a Castellar i va desitjar 

una bona revetlla. A continuació fou 
el torn de Ramon Falcó, que llegí un 
text de l’ANC de Castellar, en què es 
denunciaven “les agressions con-
tínues de l’imperialisme i del fei-
xisme espanyol” i que apuntava 
l’article 155 de la Constitució com 
una continuació del Decret de Nova 
Planta, imposat per Felip V a prin-
cipis del segle XVIII per aniquilar la 
identitat cultural de Catalunya. Per 
altra banda, el text reclamava polí-

cultura

de festa per sant Joan
 La revetlla es va celebrar amb música i balls repartits a la festa de can carner, a la plaça catalunya i al carrer retir 

La foscor anava ofegant lentament 
la foguera de Sant Joan i, després de 
cremar durant una hora, la munió 
de fusta apilada a la plaça del Mira-
dor va quedar fosa en un còctel de 
cendres. La nit en va escampar les 
últimes espurnes vives, que van en-
cendre diferents revetlles de la vila, 
com la de Can Carner, la de la Plaça 
Catalunya o la del carrer Retir.

El cava i la coca no van faltar 
a les 46 taules preparades per ce-
lebrar la revetlla a Can Carner, que 
viu aquesta festa des de fa més d’una 
trentena d’anys. Des d’aleshores, i 
com no pot ser d’altra manera, el 
Sant Joan es tenyeix de pirotècnia 
i la nit transcorre entre música i 
balls. El cantant Iaio Pérez de l’Or-
questra Original, acompanyat per 
la veu de Joana Martínez, per Àlex 
Martínez a la trompeta, pel director 
i teclista Lázaro Castillo i el bateria 
Xavier Caravell, es va encarregar 
de fer ballar centenars de perso-
nes  fins a la matinada. La revetlla, 
emmarcada en la Festa Major del 
barri, va començar tranquil·la i pau-
sada, amb música lenta i ritmes de 
ball de saló i passos dobles. Entra-
da la matinada, però, el cantant va 
augmentar les pulsacions de la nit. 
El registre es va tornar més atre-
vit i els veïns van seguir amb músi-
ca Ska i rumba, com per exemple, 
del grup La Pegatina.

Mentre l’alegria de Pérez con-
tagiava Can Carner, i una conga en-
capçalada pel cantant serpentejava 
el carrer engalanat de llums i ben-
gales, un altre racó de la vila vibra-
va amb Britney Spears, Bob Marley 
i els Maroon Five. “T’has d’imagi-
nar que ajuntes diferents cançons 
que no tenen res a veure l’una amb 
l’altra, com si les fiquessis en una 
batedora”, explica Gabriel Larcada, 
‘Gabi’, mànager de The Serial Med-
lers, una banda que fa versions de 
temes dels últims 40 anys i els en-
llaça un rere l’altre. El grup, que va 
actuar a partir de mitjanit i durant 
dues hores a la plaça Catalunya, a 
davant del Bar de la Balena, està for-
mat per  Craig Gilroy i Aleshandra 
Timbel a les veus, David Villa a la 
bateria, Javier Aresté al baix, Raúl 
Arias a la guitarra, el teclista Raúl 
Segura i Efrem Carbó a la taula. 
“Enmig de la cançó comencem a 
jugar amb la següent”, comentava 
el mànager. Abans d’acabar la nit, els 
clàssics de pop rock, reggae, funky i 
dance dels The Serial Medlers van 
deixar pas a discjòqueis.

Un centenar de veïns dels car-
rers Retir, Bassetes i Calvari tampoc 
van voler-se quedar sense festejar 
la revetlla. Per primera vegada, van 
organitzar-se per celebrar el Sant 
Joan, després d’un sopar popular. 

  marina Antúnez

Veïns del carrer Retir a dalt de l’escenari cantant les versions del karaoke itinerant Toca-me-la . || q. pascual

Ambient festiu a la plaça de Catalunya durant el concert en directe. || q. pascual

La flama del Canigó 
va arribar aquest any  
acompanyada d’un 
manifest escrit per 
Jordi Cuixart

Durant el matí, un taller infantil va 
preparar la decoració per la nit, en 
què el karaoke itinerant Toca-me-
la va animar la festa, acompanyant 
els veïns que es van atrevir a pujar a 
l’escenari.  “La sensació va ser molt 
maca perquè tothom es va sentir 
partícep en un moment o altres. I 
tenim ganes de repetir-ho”, valo-
ra Laia Rocavert, veïna del carrer i 
una de les organitzadores. 

jordi cuixart present

Abans de les revetlles, però, va ser el 
torn més solemne de l’arribada de la 
flama del Canigó a la vila. Aquest any 
Jordi Cuixart va encendre fogueres 
de Sant Joan arreu del país. A Cas-
tellar, també. La flama del Canigó va 
arribar a la vila acompanyada d’un 
manifest escrit pel reelegit presi-
dent d’Òmnium Cultural, en presó 
preventida des de l’octubre passat.

CRòNiCA | tradicions

Custodiada per l’escalf de di-
ferents actors de la vila, com el Club 
Atlètic Castellar, el Centre Excursi-
onista de Castellar, la CAL, l’ANC i 
el triumvirat d’entitats que actuà, els 
Capgirats, el Ball de Gitanes i els Ge-
gants, la flama va tornar a pregonar 
el solstici d’estiu a la vila. Aquesta li-
túrgia cultural arreu dels països ca-
talans arribà al Principat enmig de la 
dictadura franquista, el 1966, inspira-
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A dalt, encesa de la foguera de Sant 

Joan a la plaça d’el mirador.

A baix, ambient familiar a la 

festa major de Can Carner la nit 

de dissabte. || q. pascual

‘Heat Signature’ és el nom de la sèrie que inspira el grup del mateix nom. || cedida

CAL GORiNA | música

Heat signature a la revetlla 
de sant pere de cal Gorina

L’entitat Cal Gorina ha programat, 
per aquest divendres a les 22 hores, 
un concert per celebrar la Revetlla de 
Sant Pere. En concret, el grup Heat 
Signature és qui posarà música a la 
vetllada, que es preveu ben animada. 
Maria Bedson (ukelele), Isabel Bed-

L’espai acull un 
concert de pop rock 
de versions per 
aquest divendres

son (guitarra), Míriam Rosique 
(caixa) i Eudald Sallés (melòdica) 
són els qui, sota aquest nom, “farem 
el nostre concert debut a Cal Go-
rina”, diu la Maria Bedson.  També 
tocaran, en algun moment, el baix. 

I és que la formació és molt no-
vella. Són de Castellar - la Míriam, 
de Sant Llorenç Savall -, i tots qua-
tre ja tocaven i els agradava can-
tar, “i vam decidir ajuntar-nos 
per fer el nostre propi grup”, co-
menta Bedson. 
El seu nom, Heat Signature, es deu  
a “una sèrie de dibuixos animats  
que ens agrada molt i que es diu 
‘Adventure time’, és la senyal tèr-
mica que fa un radar”, diu Bedson. 

El seu estil està a cavall del pop 
i del country, buscant sempre temes 
clàssics. “Les nostres, són cançons 
antigues que s’han sentit força a 
la ràdio”, tot i que també incorpo-
ren algun tema més nou. 

Tot són versions d’intèrprets 
coneguts, “com per exemple Dolly 
Parton, Weezer, The Strokes, etc”. 

Els seus directes es troben en-
tremig de l’acústic i l’electrònica, 
perquè porten amplificadors i mi-
cros, “tot i que som més propers 
a l’acústic”. El seu objectiu és que 
el públic que els vagi a veure a Cal 
Gorina s’hi trobi bé, i que balli o no 
en funció de la cançó i de com esti-
guin d’ànims.  

  marina Antúnez

tiques d’immersió lingüístiques per 
blindar el català com a l’única llen-
gua oficial al país, preceptiva i vehi-
cular en l’educació.

Per acabar, Jaume Sala, emoci-
onat, va donar veu a les paraules es-
crites per Jordi Cuixart, considerat 
un pres polític. El manifest del Ca-
nigó d’enguany assenyala que “la 
causa contra Catalunya és una 
causa contra la democràcia”, a 
més de clamar que la cultura “sem-
pre ha sigut una eina de transfor-
mació social” que “amara ciutats, 
barris i pobles definits per una di-
versitat que ens enriqueix i fa més 
forts”, en “un un país que no dema-
na pels orígens sinó per on volem 
anar plegats”. 

les flames ballen

Els mobles vells de les fogueres d’an-
tany han deixat pas a les caixes de 
fruita i als taulons del Mercat. Però 
el protagonista no canvia, el foc. Des 
dels quatre eixos, Pere Castellví, 
Ferran Hidalgo, Jaume Gual, Rafel 
Serra i Josep Maria Calaf ruixen la 
pila amb líquid inflamable. La flama 
del Canigó, acompanyada per diaris 
recargolats en forma de torxes im-
provisades, comença a excitar-se 
amb tanta fusta per cremar. Men-
tre tothom apunta amb les càmeres 
del mòbil la foguera de Sant Joan, els 
bombers resten a l’aguait. La roen-
tor fa bullir les galtes i cada vegada 
l’espectacle se segueix de més enre-
re. El foc s’enganxa ràpidament a la 
foscor. Les flames ballen quan la nit 
respira, la música comença a sonar 
a les diferents revetlles del poble. 
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DeSTAQUem expOSiCiONS

agenda del 29 de juny al 8 de juliol del 2018

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 adults: Contes d’he-
rois 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 Gòspel

22 h - mÚSiCA
Revetlla de Sant pere: 
Concert amb Heat Signature 
cal Gorina · org.: cal Gorina
 

Dissabte 30 
 
11 h -  miSSA 
Diada dels Germans Grans: missa 
a la parròquia participada pels resi-
dents, personal i famílies de les re-
sidències de castellar (can Font, 
obra social, Falgàs, orquídies i 
nord egara) i ball de bastons
parròquia de sant esteve
org.: església de sant esteve

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 Gòspel
 
 
 
 

Diumenge 01 
de 10 a 13 h -  pROpOSTA
Sant Cristòfol: 5a trobada de ve-
hicles clàssics i de competició
plaça d’el mirador
org.: escuderia t3

12h - miSSA
Festa de l’Amor! missa en la que els 
matrimonis que celebren aniversari 
de noces de plata o or seran beneïts
parròquia de sant esteve
org.: església de sant esteve

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

 
Dimarts 03
 
20 h - pROpOSTA
mil colors!: “Lluitadores”
biblioteca municipal antoni tort
org.: biblioteca municipal

20.30 h - pROpOSTA
Open curs de bachata i roda cuba-
na · pl. de catalunya
org.: ajuntament

 
Dimecres 04 
 
19.30 h - CiNemA 
La maldición de la perla Negra
auditori municipal
org.: ajuntament (castellar Jove)
 

Dijous 05  
 
19 h - pROpOSTA 
Taller de tapes
inscripcions a castellarjove@caste-
llarvalles.cat 
safareigs de la baixada de palau
org.: ajuntament (castellar Jove)

20 h - pROpOSTA
Club de lectura de novel·la: el 
guardián invisible
biblioteca municipal antoni tort
org.: biblioteca municipal

21.30 h - mÚSiCA
Audició de sardanes amb La Cobla 
La principal de la Bisbal
pl. del mercat · org.: ajuntament i 
asac

22 h - pROJeCCió
projecció de curtmetratges del 1r 
Concurs de Festa major
pl. del dr. puig (en cas de pluja, 
escoles) · org.: associacions de 
veïns d’el racó i de sant Feliu del 
racó i ajuntament 
 

DivenDres 06 
 
de 19 a 03 h - pROpOSTA
Festa major de Sant Feliu del Racó
pl. del dr. puig
org.: associacions de veïns d’el 
racó i de sant Feliu del racó i 
ajuntament

19.30 h - xeRRADA
“Descobrint el meu propòsit” 
a càrrec d’ainhoa barquín
c/anselm clavé nº3
org.: psicovallès
*cal inscripció previa

20 h - pROJeCCió
DocsBarcelona del mes: 
Dolphin man
auditori municipal
org.: cal Gorina, club cinema 
castellar vallès i L’aula d’extensió 
Universitària per a gent gran

21.30 h - mÚSiCA
Actuació del grup de dansa folklò-
rica kéve de Ráckeve
pl. d’el mirador
org.: ajuntament i ball de Gitanes
 
 
 
 
 

21.30 h - mÚSiCA
Concert de l’Ayrshire Fiddle 
orchestra d’escòcia
pl. d’el mirador
org.: Jove orquestra de castellar 
del vallès (Jocva) i orquestra de 
l’escola de música i conservatori 
victòria dels Àngels de sant cugat

22 h - pROpOSTA
maridatge de vins i formatges
inscripcions a castellarjove@caste-
llarvalles.cat 
terrassa d’el mirador
org.: ajuntament (castellar Jove)
Hi col·labora: cuina de safareig
 
 
Dissabte 07  
 
de 10.30 a 13 h i de 18 a 03 h - 
pROpOSTA
Festa major de Sant Feliu del Racó
Diferents espais
org.: associacions de veïns d’el 
racó i de sant Feliu del racó i 
ajuntament

17.30 h i 21.30 h - ACTe eSpORTiU
4a Cursa de muntanya nocturna 
Salamandra Trail
sortida des de la pl. d’el mirador
org.: centre excursionista de 
castellar

18.30 h - pROpOSTA
Festival Flamenco
auditori municipal
org.: aires rocieros castellarencs – 
casa de andalucía de castellar
 
 
Diumenge 08 
 
de 10.30 a 14 h i de 19 a 21 h - 
pROpOSTA
Festa major de Sant Feliu del Racó
diferents espais
org.: associacions de veïns d’el 
racó i de sant Feliu del racó i 
ajuntament

mil colors!: “Lluitadores”
dimarts 3 · 20 h · Biblioteca municipal

la Biblioteca municipal antoni tort cele-
bra, dimarts que ve, el dia per l’allibera-
ment de lesbianes, gais, trans, bisexuals i 
intersexuals (lgtBi). es tracta d’un acte 
reivindicatiu i de sensibilització per a tota la 
ciutadania que posa l’accent en la reflexió i 
sensibilització entorn de la diversitat afec-
tiva, sexual i d’igualtat de gènere, i en la 
prevenció de la lgtBifòbia. l’acte inclou-
rà la lectura del manifest, una exhibició del 
documental  ‘lluitadores’ i un debat a càr-
rec de José Benito eres rigueira, de l’as-
sociació grup d’amics gais, lesbianes, · · 
transsexuals i Bisexuals (gag)
des del mes d’octubre de 2014 
catalunya disposa de la llei 11/2014. un 
dels seus objectius és aconseguir reduir 
la discriminació i fomentar valors d’igual-
tat, respecte i tolerància.

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 d’art infantil de l’estudi de dibuix i pintura 
Blanca Gibert
fins al 29 de juny, de 19 a 23 h
la taverna del gall

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
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FARmàCieS De GUàRDiA 
 
 
divendres 29 eUROpA 
dissabte 30 CASTeLLAR 
diUmenGe 01 CASTeLLAR 
diLLUns 02 CASANOVAS 
dimarts 03 ROS 
dimecres 04 peRmANyeR 
diJoUs 05 CATALUNyA 
divendres 06 ViLà 
dissabte 07 eUROpA 
diUmenGe 08 yANGüeLA 

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

DeFUNCiONS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“La moda és la pugna entre l’instint natural de vestir-se i l’instint natural de despullar-se”
Pitigrilli (Dino Segre)

@maria_moncal @ana_corbalan79 @clubatleticcastellar
palamós miami platja casal d’estiu

memòRieS De L’ARxiU D’HiSTòRiA 

iNSTAGRAm · @lactual 

S’han publicat moltes fotografies antigues de ‘La Vallesana, S.A.’ -nom de la companyia de trans-
port públic de passatgers fundada el 1914-, i en conseqüència, també del cèntric indret urbà on 
sempre ha tingut la parada principal a Castellar. Una instantània més, potser d’un dia festiu. Força 
gent, quasi tots homes i quitxalla, amb un magnífic exemplar dels autoòmnibus d’aquells anys, 
volant a la dreta i una bona botzina penjada a l’exterior de la porta.  || col·lecció: xavier soleY  || ar-

xiuHistoriacastellar@gmail.com ||  faceBook.com/arxiuHistoria 

La Vallesana, vers 1920 - 1925

Farmàcia Yangüela
Ctra. Sentmenat, 1 · T. 93 854 63 96

farmaciayanguela.com

Consells per cuidar la 
nostra pell a l’estiu

Recoma-
nació

penúltima

maria Langarica Olea        
90 anys · 24/06/2018       
 
Josep Valero Armengol     
72 anys · 26/06/2018          

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

Amb l’arribada de l’estiu i les ganes de prendre 
el sol, són inevitables consells com:

· Evitar l’exposició solar entre les 12 i les 16 h
· Cobrir-se amb roba de cotó, barret i ulleres 
de sol.
· Evitar exposar directament al sol als nadons 
de menys d’un any.
· Una alimentació rica en fruites i verdures, i mo-
derar el consum de carn.
· Beure entre 1,5 i 2 litres d’aigua al dia.
· I aplicar-se protector solar no només a les zones 
més visibles, sinó també a les més delicades com 
les orelles, els llavis, el coll,...

Sobre els protectors solars...:
Cal tenir present que tan important és utilitzar 
un bon protector, com escollir el més adequat 
per a la nostra pell. Els fotoprotectors no anul-
len totalment els efectes de la radiació ultravi-
olada, sinó que proporcionen un augment del 
temps de tolerància al sol. És per això que cal 
utilitzar-lo cada 30 minuts abans de l’exposició 
solar. Després de cada bany o cada 2 hores, s’ha 
de renovar l’aplicació, fins i tot encara que sigui 
“water resistant”. Les pigues han de protegir-se 
igual que la resta de la pell, ni més ni menys; i és 
també essencial no deixar-se enganyar pels dies 
ennuvolats, ja que seguim rebent radiació ultra-
violada del sol.



del 29 de JunY al 5 de Juliol de 2018
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L’escola Sant Esteve 
va ser la mare de 
les altres escoles

Directora de l’Escola Sant Esteve
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Aquest any es jubila, després de 39 anys de 
docència. Primer, fent de mestra a Barcelona. 
Quinze anys com a mestre de l’escola Sant Esteve, 
deu més a l’equip directiu i set de directora

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
optimista
Un defecte que no pots dominar?
tossuda
Un referent?
Jorge Wagensberg
La teva paraula preferida?
enraonem
Quin plat t’agrada més?
els arrossos m’agraden tots
Un llibre?
‘el clan del oso cavernario’, de Jean m. auel
Un color?
el blau turquesa de les platges
Una cançó?
‘Halleluyah’, de leonard cohen
Una pel·lícula?
‘Bailando con lobos’ ‘memorias de África’
Un somni?
viatjar fora de temporada
Un comiat?
fins aviat!

”

“

· Vas triar la professió per vocació?
Sí, a COU havia de triar carrera. El ma-
gisteri era un àmbit molt ampli on jo 
em sentia còmoda. I tot va anar rodat  
perquè, en aquella època, l’educació 
va coincidir amb un canvi històric de 
país i era molt engrescador.

· Què passava en aquell moment?
Cap al 1978 - 80 es va iniciar una etapa 
molt emocionant en el món educatiu, 
volíem trencar estructures del passat. 
Veníem de les Escuelas Nacionales i va 
començar el que es va dir una Escola 
Activa. El canvi iniciat per Rosa Sensat. 

· Com era l’escola quan vas comen-
çar a treballar?
A l’època que em vaig iniciar hi havia 
cooperatives de pares i mestres que 
volien fer canvis, eren un conjunt d’es-
coles que es deien CEPEPC (Col·lectiu 

d’Escoles per l’Escola Pública Catala-
na). Vaig començar al barri de la Tri-
nitat Nova de Barcelona. Es vivia molt 
intensament, els pares estaven im-
mersos als canvis, no fèiem reunions 
de pares, fèiem assemblees que aca-
baven a les 3 de la matinada! Hi havia 
molt per construir. Cada família apor-
tava la quota que podia, i qui no podia 
aportar, no ho feia. Al cap d’uns 5 o 6 
anys la Generalitat assumiria el pro-
fessorat i, a canvi, les escoles cedirí-
em els espais i material. 

· Quan vas entrar al Sant esteve?
Va ser l’any que, a Castellar, hi havia 
tanta natalitat. L’Emili Carles ja exis-
tia i s’explica que, un bon dia, un dels 
mestres va agafar els llibres i va dir 
als alumnes: - Va, que ens n’anem a 
fer classe al Sant Esteve! I van anar 
a l’edifici central de l’escola - ara té 42 
anys - amb una llibreta, una pissarra i 
un guix, i així va començar l’escola. Hi 
havia dies que arribar al Sant Esteve 

era ben complicat, si plovia o feia massa 
calor. A mesura que creixia la natalitat 
s’ampliava l’escola mentre se’n cons-
truïa una altra. Al nostre edifici s’hi va 
ubicar el Bonavista, el Mestre Pla, el 
Joan Blanquer i, finalment, El Sol i La 
Lluna. Es van fer els barracons i a l’edi-
fici d’infantil del Sant Esteve hi havia 
3 classes de P3, 3 de P4, etc... El Joan 
Blanquer tenia un equip directiu i tot. 
L’escola Sant Esteve va ser la mare de 
les altres escoles.

· Creus que és important conèixer 
el passat de les escoles?
Sí, a l’escola donem molta importàn-
cia a les arrels, tant dels  infants com 
dels edificis. Aquest reconeixement és 
fonamental. Les escoles, d’alguna ma-
nera, són un reflex de la societat, tots 
els canvis que es produeixen els rebem 
en primera persona. Cada generació 
dona importància a coses diferents i 
l’escola ha de saber fer l’acompanya-
ment de tots aquests canvis. 

· per què formeu part de la xarxa 
d’escoles Sistèmiques?
En un moment determinat, a l’escola 
hi va haver desavinences entre pares 
d’alumnes i vam decidir posar la mira-
da en l’educació emocional. Vam tenir 
una formadora en pedagogia sistèmi-
ca, una ensenyança que es basa en 
tres puntals: el respecte a les arrels, 
la no exclusió i l’equilibri entre donar 
i rebre. Això es pot aplicar a un claus-
tre, a una classe, a una AMPA, a una 
empresa, a la família. Des del 2008 for-
mem part de la Xarxa d’Escoles Sistè-
miques i, des d’aleshores, és un puntal 
per a l’escola. No jutjar és un gran pas, 
i no etiquetar els alumnes obre moltes 
portes. Tenim un blog que es diu ‘Mirar 
amb bons ulls’ i a l’escola sempre inten-
tem seguir un protocol d’acollida i de 
comiat, tant per a nous mestres com 
per a noves famílies.  L’equip de mes-
tres ho té molt interioritzat i el claus-
tre sempre fa alguna sessió sistèmica.  
És molt important cuidar les famílies.

· et serà fàcil dir adeu a l’escola? 
Ser mestra és una manera de viure. Vas 
creixent com a educadora però també 
com a persona. La formació a l’escola 
també et forma personalment. Hem 
après matemàtiques, a conèixer mi-
llor el temps... Ara s’aprèn d’una ma-
nera diferent d’abans, no memorística 
sinó motivadora, i amb la tecnologia. 
Mestre i alumne exploren junts, nos-
altres els ajudem a prendre estratègi-
es, a buscar i contrastar perquè puguin 
anar per la vida i sàpiguen treballar en 
equip. Deixaré les responsabilitats que 
suposa la direcció però els aniré a vi-
sitar.  No me n’aniré del tot, hi seguiré 
tenint un vincle molt fort.

· Hi ha algun moment que t’hagi 
emocionat especialment? 
Els que més m’han emocionat són els 
actes d’escola, quan hi som tots. Hi ha 
més de 320 famílies al Sant Esteve. Per 
Nadal i fi de curs hi són des dels alum-
nes de P3 fins als de 6è, i estem junts. 

 marina Antúnez


