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Setmanari d’informació local

Laia Espinosa, de l’Institut Castellar amb un 8,5,  i Cristina Flores, del Puig de la Creu amb un 8,9, han aconseguit les millors notes als seus respectius centres. || q. pascual 

Arrenca la Festa 
Major de Sant Feliu, 
que ha avançat dates

200.000 euros 
per reformar la 
plaça Llibertat

actualitat | P02 actualitat | P03

Excel·lents
actualitat | P 03

El 97,5% dels alumnes castellarencs 
que han fet la selectivitat han aprovat
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tema de la setmana

Reforma integral de la plaça llibertat

La plaça de la Llibertat quedarà com-
pletament integrada amb el seu en-
torn quan hagin finalitzat els treballs 
de renovació de l’espai, que comen-
çaran aquest mes de juliol amb un 
pressupost de 200.000 euros. 

Aquest és el principal objectiu 
d’una reforma que tindrà una durada 
aproximada de quatre mesos i que su-
posarà l’eliminació de les barreres ar-
quitectòniques que en l’actualitat fan 
que l’espai es trobi aïllat dels carrers 
adjacents tot i els accessos de què dis-
posa des de l’avinguda de Sant Esteve i 
el carrer de Sant Pere d’Ullastre. Així, 
els treballs faran possible el rebaix de 
la cota actual de la plaça, de mane-
ra que el perímetre d’aquestes dues 
vies s’incorporarà a la plaça i seguirà 
un pendent progressiu que farà que 
l’espai sigui més accessible i que s’hi 
pugui circular de manera natural. “És 
un espai molt cèntric, ubicat en el 
cor de la nostra vila i li volem donar 
molt més ús. El que farem serà una 
renovació total de la plaça per dig-
nificar aquest espai, perquè sigui 
un punt de trobada per als veïns i 
un espai de joc per als nens. Farem 
una intervenció integral”, va expli-
car, amb el plànol a la mà, l’alcalde de 
la vila, Ignasi Giménez a la mateixa 
plaça. “Després de la intervenció, la 
plaça serà molt més accessible. Es 
podrà accedir més fàcilment des del 
carrer. Farem un rebaix importan-
tíssim de tal manera que des de la 
part on està la Creu Roja sigui més 
fàcil accedir-hi”, va afegir Giménez. 

Les obres també transforma-
ran la fisonomia de la part interior 
de la plaça, que canviarà d’aspecte 
amb la creació d’espais de formes cir-
culars amb funcions diferents i amb 
paviments de materials diversos. En 
aquest sentit, s’habilitarà una zona 
de jocs infantils (que també es re-
novaran) amb paviment de cautxú, 
una zona amb sorral per als infants 
i un espai d’ombra i bancs per seure 
amb paviment de sauló. “Es crearan 
diferents zones: de joc, d’enjardi-
nament, farem una remodelació 
de l’enllumenat i intentarem bus-
car un espai per recordar la histò-
ria de la plaça, la de la recuperació 
per part dels veïns d’un espai que 
en un moment determinat anava 
destinat a pisos, però que el van 
poder recuperar”.

40 anys d’història

La plaça de la Llibertat es va inaugu-
rar fa 36 anys, el juliol de 1982, però la 
seva història es remunta encara uns 
quants anys enrere. Les desavinen-
ces sobre què s’havia de construir 
en el terreny que ocupa van comen-
çar a mitjans de 1978, quan l’Institut 
Provincial d’Urbanisme (IPUR), tot i 
que en el seu Pla General recollia que 
s’hi havia d’habilitar una zona verda, 
va pactar amb l’ajuntament prede-
mocràtic i amb els propietaris dels 

L’alcalde, Ignasi Giménez, explicant, amb el plànol a la mà, les actuacions que es faran a la plaça Llibertat. || c. díaz

Imatge de la plaça Llibertat l’any 1979 que va viure diverses mobilitzacions populars. || arxiu

les obres per renovar la plaça, que començaran al juliol, tindran un cost de 200.000 euros i una durada de quatre mesos

terrenys afectats la requalificació 
dels mateixos per tal que esdevin-
guessin zona edificable. D’aquesta 
manera, es possibilitava que es po-
guessin construir blocs de pisos als 
carrers de Montcada (on ja se n’havia 
edificat un) i de Sant Pere d’Ullastre.

Així, es va començar a cons-
truir el segon bloc de pisos al carrer 
de Montcada, però una mobilitza-
ció popular va aconseguir deturar 
les obres, després que diversos cas-
tellarencs es posessin al davant de 
les màquines i impedissin la conti-
nuïtat dels treballs. La mobilització 
popular va continuar amb les apor-
tacions del veïnat, que va instal·lar 
bancs i va plantar flors als terrenys. 
Aquestes accions veïnals van donar 
a la plaça, de manera espontània, el 
nom que avui encara conserva: plaça 
de la Llibertat, com a símbol d’un 
espai verd aconseguit gràcies a la 
pressió de moltes persones. 

La decisió política definitiva 
sobre el futur de la plaça va quedar 
congelada fins a l’arribada del nou 
ajuntament democràtic. Després de 
l’aprovació definitiva del Pla Comar-
cal el juliol de 1978 i amb els pactes a 
què el nou govern municipal va arri-
bar amb els propietaris durant el pri-
mer trimestre de 1980, es va acordar 
que s’edificaria un únic segon bloc de 
pisos al carrer de Montcada i que, 
com a contrapartida, el propietari 
cediria a l’Ajuntament el terreny de 
la nova plaça, de 3.177,50 m2, men-
tre que l’empresa constructora cons-
truiria i cediria gratuïtament un local 
de 234,10 m2 ubicat a la planta baixa 
del nou edifici.

El nom, plaça de la Llibertat, 
es va aprovar el 27 de gener de 1981, 
tal com havia sol·licitat l’associació 
de veïns de Sant Esteve de Castellar, 
mentre que al Ple del 5 de febrer de 
1982 es va aprovar facultar l’alcalde 
d’aleshores, Miquel Pont, per a la sig-
natura d’escriptures públiques de 
propietat a favor de l’Ajuntament dels 
terrenys i el local esmentats. “‘Lli-
bertat’ va ser el nom popular que 
li van donar els veïns. Just abans 
de la recuperació de la democrà-
cia, aquest era un espai on es van 
voler edificar pisos, però els veïns 
es van organitzar perquè aquest fos 
un espai verd i hem de ser capaços 
de recuperar part de la memòria 
històrica més recent de la nostra 
vila”, va assenyalar l’alcalde.

Aquest darrer espai acolliria 
el Centre d’Assistència Primària del 
municipi fins al setembre de 1999. 
Després d’acollir les dependències 
de l’Arxiu Municipal, aquest local 
és actualment la seu de Creu Roja. 
El procés es va complementar el ju-
liol del mateix any, quan es va deci-
dir l’arranjament de la plaça.

Les noves instal·lacions sanità-
ries i la plaça es van inaugurar ofici-
alment el 3 de juliol de 1982, de la mà 
dels aleshores president de la Gene-
ralitat i alcalde de la vila, Jordi Pujol 
i Miquel Pont, respectivament. 

 Cristina Domene

Renovació també 
de les places Molí i 
Horts de l’Alemany

+ ACTUACIONS

A banda de modificar  la fisonomia de 
la part interior de la plaça Llibertat,pel 
que fa a la part central , s’hi generarà un 
espai circular amb acabat amb gram, 
encarat amb una plataforma elevada 
de formigó, de cinquanta centímetres 
d’alçada, que farà la funció d’escenari. 
Així mateix, es crearan dos parterres 
enjardinats, i un talús vegetal a les fa-

çanes on hi ha els habitatges, per re-
soldre els desnivells.

Els treballs inclouran, a més, la 
renovació de l’arbrat de tota la plaça, 
amb l’excepció d’alguna espècie exis-
tent, que es conservarà, així com el 
reemplaçament del mobiliari urbà i 
de l’enllumenat. Finalment, cal asse-
nyalar que es reservarà un espai per a 
la col·locació del monòlit instal·lat ori-
ginàriament pel veïnat i que simbolit-
za la lluita popular per aconseguir que 
aquest espai esdevingués zona verda. 
“Fent aquesta intervenció junta-
ment amb dues places més, la Folch i 
Torres (coneguda com a pl. del Molí) 
i la dels Horts de l’Alemany, que du-

rant les properes setmanes també 
iniciaran les obres, es completarà 
l’espai públic de tota l’Illa del Cen-
tre i pràcticament haurem remode-
lat tot el centre urbà que era un dels 
compromisos que havíem assumit 
aquest mandat”. L’actuació en aques-
tes dues places  suposarà l’ampliació 
de les voreres antigues per garantir 
una amplada mínima de dos metres a 
tot el carrer. La intervenció també in-
clou la reforma integral de la plaça del 
Molí i la millora de la plaça dels Horts. 

L’actuació s’inclou dins la se-
gona fase de remodelació de L’Illa 
del Centre, que té un pressupost de 
436.000 euros.
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Els alumnes de Castellar han tornat 
a acomplir les expectatives. Un any 
més, els resultats de les proves d’Ac-
cés a la Universitat han estat molt 
bons per als dos instituts de la vila. 
Dels 108 alumnes presentats han 
aprovat la selectivitat 105, és a dir el 
97,5% dels castellarencs i castella-
renques presentats. 

Des del Puig de la Creu estan molt 
satisfets amb els resultats: “Han 
aprovat tots, un 100% dels presen-
tats. A més hem millorat la mitjana 
de la nota de les PAU en mig punt 
respecte l’any passat, enguany és 
de 6,54”, detalla la directora, Lour-
des Rocher. A més, cinc alumnes 
d’aquest centre han superat el 8 a les 
PAU i tenen entre un 8 i 10 d’expedi-
ent de Batxillerat.

Dels 66 presentats de l’Institut 
Castellar, n’han aprovat 63. La mit-
jana de centre de nota de la PAU 
ha estat de 6,29. El director, Jaume 
Quera, explica que quan es presen-
ten molts alumnes, la possibilitat que 
algú no ho superi és més alta. “Aquest 
curs s’han presentat molts estudi-
ants perquè aquesta promoció era 
molt bona, s’han graduat el 98% 
dels alumnes de 2n de Batxillerat”. 
El director manifesta que estan sa-
tisfets tot i que sí que esperaven mi-
llor resultats: “La selectivitat és 
una caixa de sorpreses i els ner-
vis poden jugar males passades”. 

l’excel·lència

La millor nota per accedir a la uni-
versitat l’ha treta la Cristina Flo-
res, de l’Institut Puig de la Creu. La 
Cristina, que ha estudiat el Batxille-
rat Científic, ha obtingut un 8’9 de 
nota d’accés. No només és una nota 

excel·lent, sinó que el seu expedient 
de Batxillerat és brillant. Un 10 de 
mitjana de 1r i 2n. “Ho he aconse-
guit amb molt treball, dedicació i 
estudiant una miqueta cada dia. 
Al principi estava nerviosa per-
què no sabia si havia fet bé esco-
llint el Batxillerat científic, però 
després, amb els resultats vaig 
veure que era el que m’agradava”, 
explica la Cristina Flores. Respec-
te a la selectivitat, assegura que no 
es va posar nerviosa, que els últims 
dies va estudiar poc i que el darrer 
dia el va dedicar a llegir  La plaça del 
diamant. “Em van aconsellar que 
no estudiés els dies previs perquè 

El 97,5% dels alumnes castellarencs 
presentats a les Pau han aprovat

La Cristina Flores, a l’esquerra, vol estudiar Medicina. La Laia Espinosa vol estudiar Dret i Criminologia. || q. pascual

la millor nota d’accés per accedir a la universitat de l’institut Puig de la creu ha 
estat el 8,9 de la cristina Flores  i de l’institut castellar el 8,5 de la laia Espinosa 

 Cristina Domene

Un total de 92 alumnes han obtingut 
certificats d’algun dels cursos pre-
sencials i semipresencials que ha 
ofert el Servei Local de Català durant 
el curs 2017-2018.El Servei també 
ha anunciat que les inscripcions al 
curs vinent es podran formalitzar 
del 6 al 18 de setembre, després que 
les persones interessades hagin fet 
les proves de col·locació a partir del 
3 de setembre. Com és habitual, per 
poder realitzar aquestes proves que 
permetran saber el curs que haurà 
de fer cada alumne, caldrà demanar 
dia i hora.El Servei Local de Català 
ofereix tota la informació necessà-
ria sobre els nous cursos 2018-2019 
per telèfon (93 714 30 43) o presen-
cialment a El Mirador, de dilluns a 
dijous d’11 a 13 hores, o bé a través 
del correu electrònic castellarva-
lles@cpnl.cat. Cal tenir en compte 
que el servei tancarà per vacances 
27 de juliol al 24 d’agost (ambdós in-
closos).  || redacció

92 alumnes 
han obtingut 
certificats del 
Servei de Català

EDUCACIó  | 
Final dE cuRs

SELECTIvITAT  | milloRs notEs

m’embolicaria i em posaria nervi-
osa. Faig fer-ho així i em va anar 
molt bé”. Tot i que fins l’11 de juli-
ol no sabrà si té plaça a Medicina, a 
la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb el 13,16 que té de nota és 
molt probable que pugui accedir a 
aquesta carrera, ja que la nota de 
tall a la UAB és de 12.4.  

La millor nota d’accés a la Uni-
versitat de l’Institut Castellar ha 
estat el 8,5 de la Laia Espinosa. Ella 
també ha obtingut una nota superi-
or a la que demanen a la seva carre-
ra, un doble grau en Dret i Crimino-
logia. La nota de tall, a la UAB, està 
en 10.3 i la Laia ha aconseguit un 12.07. 

“És un grau amb 20 places, 
però confio  d’entrar-hi”. L’expe-
dient de Batxillerat de la Laia és de 
9,95. “Vaig entrar a l’Humanístic 
perquè volia fer Periodisme, com el 
meu pare. Però va arribar a un punt 
que vaig pensar que potser no era 
la meva carrera ideal i vaig plante-
jar-me fer Dret, com la meva mare. 
Amb tot el que està succeint ara ma-
teix en l’àmbit polític i social vaig 
veure que seria una bona opció”.
A la Laia li agradaria ser advocada 
penal. “Necessitem canvis a la jus-
tícia, sinó la societat no avançarà. 
Jo espero ser una part important 
d’aquesta justícia”. 

Aquesta nit, a partir de les 22 h, co-
mença La nit dels maridatges a la 
Terrassa d’El Mirador, una activitat 
que organitza Castellar Jove amb la 
col·laboració de Cuina de Safareig. 
Aquesta nit es farà el maridatge de 
vins i formatges i el divendres 13 de 
cerveses i tapes fredes. El dia 20 es 
tornarà a repetir el maridatge de 
vins i formatges i el 27 el de cerve-
ses i tapes fredes. Les inscripcions 
es poden fer a castellarjove@caste-
llarvalles.cat i, a causa de l’afluència 
massiva d’inscripcions d’anys an-
teriors, només es podrà fer un ma-
ridatge per persona.   || redacció

Comencen les nits 
dels maridatges

jULIOL jOvE | El miRadoR
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CASTELLAR EN COMú | ElEccions municiPals

Es crea el grup motor dels comuns  

El grup motor de Catalunya en 
Comú Castellar es va constituir 
dijous passat en una assemblea 
celebrada al Mirador, segons una 
nota de premsa d’aquesta forma-
ció, amb les eleccions municipals 
de l’any vinent com a primera fita. 

El comuns locals informen que 
aquest grup “el formen 10 perso-
nes que portaran les regnes de 
la nova força política al munici-

pi fins la tardor de l’any vinent”. 
Segons apunten, el moviment 

és “plural, radicalment democrà-
tic, participatiu, feminista, basat 
en el catalanisme popular i que 
aposta pel dret a decidir, i per un 
estat federal plurinacional, plu-
rilingüe i republicà”.

En la reunió també es van 
marcar les principal línies progra-
màtiques, com són la defensa dels 
serveis públics de qualitat, la ne-
cessitat de l’arribada dels FGC, la 
reobertura del servei d’urgències 

 Redacció

Els membres del grup motor de Castellar de Catalunya en Comú || cedida

Castellar del Vallès passa pàgina 
d’un dels episodis més foscos que ha 
viscut la vila: els atacs feixistes que 
van tenir lloc durant la Festa Major 
de 2003. Quinze anys després, els 
dos veïns castellarencs que van ser 
denunciats per la Guàrdia Civil per 
agressions, han estat absolts.

El matí de dijous passat estava 
previst que se celebrés el judici als 
Jutjats de Sabadell però finalment 
el jutge ha decretat  que s’arxivi el 
procediment, amb un resultat ab-
solutori “per la prescripció dels 
fets”, segons ha detallat  Francesc 
Fernández, un dels advocats defen-
sors. “La causa ha estat paralit-
zada molt de temps per causes no 
imputables a tots els acusats. El 
pas d’aquest temps tan exagerat 

absolució dels castellarencs encausats 
pels fets de la Festa major de 2003
Els incidents denunciats per la Guàrdia civil han prescrit i el procediment ha estat arxivat 

Multitudinària cassolada antifeixista el setembre de 2003  després dels greus incidents viscuts a la vila. || arxiu

desvirtua els fets i la justícia. La 
prescripció és una eina que s’uti-
litza en aquests casos, en un pro-
cediment penal”, ha afegit.

En aquest sentit, l’advocat reco-
neix que el resultat de la vista d’aquest 
dijous, que s’arxivés la causa “era 
previsible” però que després de 15 
anys els dos castellarencs imputats 
“es senten alleugerits”.

atacs feixistes durant la festa

Tant els episodis de violència feixis-
ta que van tenir lloc la Festa Major 
de 2003 com el procés judicial que 
se’n va derivar, van tenir una gran 
repercussió i seguiment a la vila. Un 
grup de joves feixistes va boicotejar 
diverses activitats de la Festa Major 
de 2003, fonamentalment concerts, 
amb tot un seguit d’actituds violen-
tes i fins i tot agressions. La situació 
es va desfermar amb una espiral de 

 R.G./C.D. violència als carrers i amb una forta 
presència policial a la vila, que va 
acabar carregant contra la multi-
tud. Després de l’actuació policial,  
una quinzena de persones va presen-
tar una denúncia conjunta contra la 
Guàrdia Civil per agressions durant 
l’11,12 i 13 de setembre de 2003. Dies 
després, la Guàrdia Civil va denun-
ciar dos d’aquest joves per disturbis 
i agressions.

Tanmateix, la resposta ciuta-
dana va ser contundent i no es va 
fer esperar. Cassolades multitudi-
nàries, una jornada antifeixista que 
va comptar amb la participació de 
més de 4.000 persones, manifestaci-
ons i mobilitzacions contra els actes 
violents i de suport als dos veïns 
processats, van marcar l’agenda de 
Castellar les jornades posteriors. 
L’Ajuntament va donar suport jurí-
dic als dos castellarencs des del pri-

SUCCESOS | sEntència

del CAP Castellar, crear un model 
de ciutat participativa, de creixe-
ment sostingut, culta i solidària, 
sense desnonaments i acollidora. 

També una municipi educa-
dor saludable, creadora d’ocupa-
ció de qualitat i amb polítiques 
fiscals justes i de recuperació dels 
béns comuns.

Finalment Castellar en Comú 
també vol remarcar que el projecte 
“combina la lluita social amb els mo-
viments socials, així com la necessi-
tat de fer treball institucional”. 

GENT GRAN | casal

El Casal Catalunya per a la Gent Gran 
de Castellar obre una nova etapa. 
Montserrat Da Silva va assumir el 
juny passat la presidència d’aques-
ta entitat. La castellarenca pren el 
relleu al capdavant del casal d’avis 
de Pepi Ayllón.

Da Silva rep el nomenament 
amb “molta il·lusió”, amb la volun-
tat de “donar continuïtat a una en-
titat que és molt important per al 
nostre poble”.  La castellarenca posa 
en valor aquest equipament perquè 
és un punt de trobada per a la gent 
gran on comparteixen experiènci-
es, estones de lleure, “participen a 
tallers i fins i tot fan gimnàstica”.

La nova presidenta apunta que 
fa temps que està vinculada al Casal 
Catalunya i que per tant coneix el pro-
jecte de primera mà, fet que ha moti-
vat que s’involucri amb la nova junta. 
El Casal Catalunya per a la Gent 
Gran, que es va inaugurar l’octubre 
de 2003, acull tallers i activitats de 
caire cultural com ara xerrades, ses-
sions de teatre, classes de relaxació o 
de noves tecnologies entre d’altres. 

 Actualment, Montserrat Da 
Silva també és presidenta de l’Asso-
ciació Cultural Aires Rocieros Cas-
tellarencs i col·laboradora del pro-
grama La Carpeta de l’Avi de Ràdio 
Castellar, tasques que a partir d’ara 
compatibilitzarà amb el lideratge 
del casal d’avis de la vila.  ||  r.gómez 

Da Silva pren 
el relleu a la 
presidència del 
Casal Catalunya

mer moment i diversos col·lectius 
com el Col·legi d’Advocats de Bar-
celona també es van solidaritzar 
amb la causa i van mostrar el seu 
rebuig als episodis violents ocorre-
guts al municipi. 

moció a favor dels encausats

De fet, aquest suport va tornar a ser 
explícit a la darrera sessió plenària 
que va tenir lloc el 26 de juny pas-
sat, en què es van condemnar una 
vegada més tots els fets violents que 
van tenir lloc durant la Festa Major. 
Així, es va aprovar per unanimitat 
una moció presentada per Decidim 
Castellar que demanava que el ple 
es posicionés a favor de la innocèn-
cia dels dos castellarencs imputats 
posant l’accent en que “van ser 
víctimes de les agressions feixis-
tes” que es van produir el setembre 
de 2003, i de la “complicitat de la 
Guàrdia Civil” amb els grups an-
tifeixistes. La moció també desau-
toritzava el testimoni de la Guàrdia 
Civil al judici, posava de manifest 
contra “l’arbitrarietat de les seves 
detencions” i recollia  que l’Ajunta-
ment oferís tot el seu suport i recur-
sos per tal que els dos acusats fossin 
declarats innocents.

Finalment, l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès ha mostrat pú-
blicament a través d’un comunicat 
“la seva satisfacció per l’absolu-
ció de dos castellarencs denun-
ciats pels incidents de la Festa 
Major de 2003”. D’altra banda, 
el consistori lamenta que durant 
15 anys “aquestes dues perso-
nes hagin estat pendents de ju-
dici per acusacions falses i con-
demna una vegada més tots els 
fets violents ocorreguts entre 
l’11 i el 14 de setembre de 2003, 
coincidint amb la Festa Major 
d’aquell any”.  

Montse Da Silva a Ràdio Castellar   || arxiu
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La Biblioteca va acollir el vespre de 
dimarts passat l’acte Mil colors! Llui-
tadores que va organitzar la Comissió 
Municipal per la Igualtat amb motiu  
del Dia per l’Alliberament de lesbianes, 
gais, transsexuals, bisexuals i inter-
sexuals que se celebra arreu del món 
cada 28 de juny. Enguany, el manifest 
de la jornada irisada va posar en valor 
la importància i “la força de la soci-
etat civil i dels moviments associa-
tius” per tal d’aconseguir la igualtat 
real i efectiva de drets del col·lectiu 
LGTBI. El text també va reivindicar la 
necessitat d’incloure aquesta qüestió 
“a l’agenda de polítiques públiques”, 
amb la lluita contra la LGTBIfòbia en 
el punt de mira. A més, el manifest va 
constatar que “cal  qüestionar el sis-
tema heteropatriarcal, el binomi 
home/dona” que no té en compte els 
matisos, la complexitat dels cossos i 
la diversitat afectiva i sexual dels és-
sers humans. 

Després de la lectura del mani-
fest, es va projectar el documental Llui-
tadores de la cineasta búlgara Maria 
Khan. El llargmetratge, que es va es-
trenar el 2015, ha estat patrocinat per 
l’Associació Grup d’Amics, Lesbianes, 
Transsexuals i Bisexuals (GAG).  Així, 
el treball de Maria Khan recull el tes-
timoni de quatre dones lesbianes que 
van viure la repressió franquista i el 
naixement dels moviments associa-
tius feministes i en defensa dels drets 

Homenatge local a les 
dones lesbianes invisibles

Activistes del col·lectiu LGTBI, josé Benito de GAG, i membres de la Comissió Municipal d’Igualtat i de la Biblioteca || r.g.

la Biblioteca va acollir dimarts passat l’acte per a l’alliberament lGtBi

del col·lectiu LGTBI en plena transi-
ció. Les protagonistes de Lluitadores 
han patit una triple discriminació: pel 
fet ser dones, lesbianes i haver-se fet 
grans. De fet, aquests testimonis en 
primera persona es centren en la in-
visibilitat de les lesbianes que fins els 
anys 70 intentaven passar desaper-
cebudes per encaixar en un model de 
família encotillat i tradicional marcat 
per la religió. El sexe només es vincu-
lava a la reproducció i el plaer estava 
reservat als homes. “Les dones haví-
em de servir els homes, tenir cura 
de la casa i tenir fills. Era la nostra 
missió. No em pensava que això em 
pogués passar a mi. Tenia por de què 
dirien els meus pares i vaig haver 
de marxar de casa”, reconeixia un 
dels testimonis. 

A tall d’exemple, la Mercè Pons 
i la Fernanda Ariño ens parlen de la 
seva relació de més de 40 anys d’his-
tòria que durant dècades es va disfres-
sar d’una íntima amistat entre compa-
nyes de pis. Una clandestinitat que les 
dones lesbianes d’edat avançada apun-
ten que tornen a viure un cop arriba 
l’edat de la jubilació. “Les dones grans 
i lesbianes som invisibles”, senten-
cia una de les protagonistes. En aquest 
sentit, Lluitadores critica que en l’eta-
pa més madura de la seva vida algunes 
dones han de tornar a l’armari perquè 
topen amb la incomprensió d’algunes 
residències d’avis que infatilitzen i ase-
xuen la gent gran. “En el moviment 
del col·lectiu LGTBI la gent gran no 
existeix, i més si ets dona i amb un 

 Rocío Gómez poder adquisitiu baix. La vellesa 
no està ben vista. No hi ha espais 
públics ni d’oci pensats per a les 
dones lesbianes grans”, expliquen 
les activistes Empar Pineda i Carme 
Porta al documental. 

Amb tot, les quatre protagonis-
tes celebren els canvis socials que van 
començar a produir-se amb l’arriba-
da de la democràcia. “Després de 40 
anys de franquisme les nostres re-
ivindicacions eren molt bàsiques: 
igualtat salarial i laboral, sexuali-
tat pròpia, una educació no sexista 
i el dret a l’avortament”, detallen 
les activistes. Un dels punts d’infle-
xió dels darrers anys va ser la lega-
lització del matrimoni homosexual 
“que va ajudar a normalitzar que 
dues dones s’estimin”. 

Finalment, després de la pro-
jecció del documental va tenir lloc 
un debat obert que va dirigir José 
Benito, membre de l’associació Grup 
d’Amics Gais, Lesbianes, Transse-
xuals i Bisexuals (GAG).  “Hem  de 
construir una societat basada en 
la igualtat a tots els nivells, posar 
en valor la diversitat perquè hi 
guanyem tots”, va dir Benito. Entre 
d’altres qüestions, els assistents van 
reflexionar entorn el sistema hete-
ropatriarcal que a hores d’ara, en-
cara imposa un model “fal·locràtic 
i coitocèntric” i sobre la fortalesa 
de les quatre  Lluitadores i la injustí-
cia que suposa relegar la gent gran 
en lloc de posar en valor i aprendre 
de la seva expertesa.  

LGTBI | diada
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sopar i balls sota la lluna plena
Prop de 3.000 persones van ser al i tast d’Estiu i a la nit Embruixada, el cap de setmana passat a la Plaça catalunya

Si un escamot de bruixes supervi-
vents als feminicidis d’antany hagu-
és fet trobada el dissabte a la Plaça 
Catalunya, hauria ajornat qualsevol 
intenció esotèrica per entaular-se a 
endrapar makis de salmó i alvocat, 
croquetes de foie o pa amb tomà-
quet revestit d’esplendents làmines 
de pernil. Hauria maridat el tiberi 
amb glops de cervesa, sangria fresca 
o una copa de cava. Després d’assere-
nar la fal·lera gastronòmica amb les 
exquisideses del Tast d’estiu, l’aque-
larre d’aquests personatges populars 
ja hauria pogut començar.

“Això sembla Festa Major”, 
comenta un pare que té la criatura 
campant pel parc infantil de la Plaça 
Catalunya. Els jocs d’aigua glopegen 
a sobre de la canalla en banyador i, a 
uns quants metres, hi ha torn d’espe-
ra per atansar-se al primer gronxador 
que quedi lliure. A quarts de 10 de la 
nit, es formen cues a la majoria dels 
deu estands que ofereixen plats i pro-
ductes, cada vegada és més compli-
cat trobar una taula lliure. També hi 
ha qui s’ha emportat el sopar de casa. 
A les taules del Bar la Balena, on els 
vuitens de final del Mundial capten 
l’atenció d’alguns aficionats de fut-
bol, l’empat fugaç de Portugal contra 
Uruguai genera la mateixa amalgama 
de sensacions, de ràbia i alegria, que 
suscita el davanter del Madrid i capi-
tà de la selecció lusitana.

La música de fons acompanya el 
vespre, que transcorre lleuger, i es mes-
cla amb la remor de les converses. Hi 
ha centenars de persones, però ningú 
sembla estressat per l’estrès que acom-
panya, normalment, les grans con-
centracions de gent. Hi ha cues, però 
tampoc no hi ha pressa. “Perd el Ro-
naldo!”, celebra una dona que passa 
a prop de la televisió de La Balena.

Per guarir-se de malsons, una 
pedra d’ametista a sota del coixí. Per 
inhibir el mal d’ull, una turmalina a 
la butxaca. El quars blanc, per ga-

  Guiillem Plans

rantir la salut, i la citrina, groga, per 
tenir “bon rotllo” i optimisme. Entre 
els comerços que han muntat para-
da per la Nit Embruixada, una boti-
ga egarenca ofereix centenars de mi-
nerals amb efectes remeiers. 

El Jordi, de Sant Just, ven “yan-
tres”, unes imatges hinduistes es-
tampades amb formes que simbo-
litzen portes a diferents nivells de 
consciència. “Per relaxar la ment, 
ajuda anar col·locat”, recomana el 
paradista. La llibreria La Centraleta 
ofereix llibres temàtics per l’ocasió, 
sobre bruixes, autoajuda, filosofia i 
espiritualitat. També hi ha un taller 
de mandales i d’atrapasomnis.

Comença a fosquejar, s’encenen 

La plaça Catalunya es va omplir de gom a gom durant el cap de setmana per gaudir d’espectacles i gastronomia. || q. pascual

La Zampone Brass Band va ser l’encarregada d’obrir la festa. || q. pascual

les llumetes que adornen la Plaça Ca-
talunya i continuen les sobretaules. 
També arrenca el concert de Caste-
llar Swing band i Di-versions Cor de 
Gòspel. Durant el vespre de diven-
dres, va ser el torn de La Zampone 
Brass Band, que va inaugurar la festa, 
i d’Emma Sottardi & John Dubuclet 
Quintet. El dissabte, també va ha-
ver-hi el concert de M. Davis i el con-
curs Tasta Jove, que organitza Cas-
tellar Jove, i un curs de salsa i roda 
cubana amb Mi Tumbao.

La música i les ballarugues 
s’apoderen de la festa. I ja ningú té 
present la bruixeria. Al cel, però, s’in-
tueix, esplèndida, una forma circular 
enlluernadora. És nit de lluna plena.  

+ PLAÇA CATALUNYA

L’èxit garanteix una 
segona edició

Prop de 3.000 persones van 
apropar-se divendres i dissabte 
passats a la plaça de Catalunya per 
assistir a alguna de les propostes 
programades en el marc del Tast 
d’Estiu, una de les principals nove-
tats de la programació de les Nits 
d’Estiu 2018 de Castellar del Vallès.
Segons explica el regidor de Cultura 
Aleix Canalís, “des de les regidories 
de Cultura i Dinamització Econò-
mica valorem molt positivament 
aquesta iniciativa i ens satisfà que 
ja aquest primer any hagi tingut tan 
bon acollida per part del públic”. 
En aquest sentit, el regidor de 
Cultura que des de l’Ajuntament 
s’agraeix “la bona predisposició 
que han mostrat els restauradors, 
els comerços i entitats vinculades”.  
“Preveiem que l’any que ve 
aquesta activitat pugui tenir 
continuïtat en el marc de les Nits 
d’Estiu 2019”, conclou Canalís.
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La piscina descoberta del complex 
Sige Sport Puigverd  serà de nou 
aquest diumenge escenari del salt 
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, un 
salt multitudinari en el que hi parti-
cipen les persones que hi ha a la pis-
cina. És un gest solidari amb les per-
sones amb esclerosi múltiple perquè 
un dia a l’any ens mullem per a elles. 
A més, per tal de recaptar fons, a la 
piscina es podran comprar produc-
tes del Mulla’t com tovalloles, samar-
retes, bosses, necessers o llibretes. 
A més, les persones solidàries que 
hagin fet la compra rebran un codi. 
Només cal introduir aquest codi a la 
web del Mulla’t per entrara en el sor-
teig d’un mòbil Iphone.

 El Mulla’t per l’Esclerosi Múl-
tiple es va celebrar per primer cop 
el 17 de setembre de 1994 a 67 pis-
cines de Catalunya. D’aquestes, 27 
han celebrat el Mulla’t cada any de 
forma ininterrompuda. En aquests 
25 anys, l’esdeveniment impulsat per 
la Fundació Esclerosi Múltiple, s’ha 
anat consolidant fins a celebrar-se a 

una nova ocasió per mullar-se

Macedònia s’ha sumat als 25 anys del Mulla’t gravant un videoclip.  || fem

la piscina de sige sport Puigverd serà l’escenari d’un nou salt solidari 

més de 600 piscines de Catalunya. 

macedònia amb la cançó del mulla’t
Les integrants de Macedònia, per la 
seva banda, han interpretat la cançó 
del Mulla’t, un tema que han creat es-
pecialment per l’ocasió i del qual han 

  Redacció

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MúLTIPLE | 8 dE juliol

gravat un videoclip. Les integrants de 
la formació han volgut animar a tot-
hom a participar  “anant a alguna de
les piscines adherides a la iniciati-
va. Tenim moltes possibilitats i no 
ens podem quedar a casa!”, han as-
segurat les joves intèrprets. 

Castellar del Vallès va participar el 28 de juny passat en una jornada de tre-
ball de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) que 
es va celebrar a Vilanova i la Geltrú amb l’objectiu principal de seguir com-
partint aprenentatges des del municipalisme per poder promoure i facilitar 
l’Economia Social i Solidària (ESS) al territori. Castellar del Vallès es va in-
tegrar a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària el maig de 
2017, quan s’hi van adherir formalment 31 ajuntaments. Actualment són 36 
els consistoris que en formen part. L’objectiu fundacional de la XMESS és 
promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària, fixar objectius i 
estratègies comunes i fomentar la cooperació i l’acció conjunta dels diferents 
municipis a l’hora d’impulsar polítiques públiques. Es tracta, doncs, d’inten-
sificar una estratègia territorial compartida, per fer de l’Economia Coope-
rativa, Social, Solidària (ESS) un dels instruments de superació de les desi-
gualtats socials, de generació d’ocupació de qualitat i, en definitiva, d’impuls 
d’un nou model socioeconòmic més democràtic, just i sostenible.  || redacció

Participació en una 
jornada de treball

jornada de treball celebrada el 28 de juny a vilanova i la Geltrú . || cedida

xMESS | Economia social i solidàRia
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a l’expectativa de com funcionen les rebaixes

Aparador de rebaixes de la botiga Mira’m a la carretera de Sentmenat. || c. lecegui

Rebaixes, descomptes, promocions 
especials. Són rètols que podem 
veure en alguns aparadors de co-
merços locals. I és que el dia 29 de 
juny van començar majoritàriament 
les rebaixes, que ja fa dies que els co-
merços apliquen seguint la llei ca-
talana de comerç, que no estableix 
data oficial d’inici. Encara que l’any 
passat es va liberalitzar el calenda-
ri de rebaixes, els establiments en-
cara utilitzen la data com a reclam 
i els consumidors encara ho tenen 
com un hàbit, i esperen aquests dies 
per trobar grans ofertes, sobretot en 
moda, calçat i tecnologia. 

El president de Comerç Cas-
tellar, Toni Santos, ha indicat que el 
sector està una mica a l’expectativa 
d’aquestes rebaixes d’estiu ja que 
“hem tingut una primavera plu-
josa i això ha fet que el producte 
d’estiu s’hagi retardat”. Per con-
següent, les botigues de roba i calçat 
tenen encara molt estoc de producte 
que s’espera vendre durant aquesta 
temporada de rebaixes. “Molta gent 
s’espera que arribin les rebaixes i 

Els botiguers locals esperen fer una bona temporada ja que tenen molt gènere d’estoc

  jordi Rius

no comprar en època  normal, per-
què així el trobarà al mateix preu”, 
constata Santos. Des de l’entitat co-
mercial castellarenca, s’ha distribu-
ït als comerços associats que ho han 
sol·licitat una imatge corporativa 
amb els rètols de rebaixes. S’ha par-
lat que  es poden aplicar descomptes 

COMERÇ | vEndEs

de fins al 70%, sobretot en els primers 
dies. “Cadascú és lliure de posar els 
preus que vulgui”, admet el presi-
dent de Comerç Castellar. 

Montse Castillo, que fa uns dos 
mesos va obrir el seu establiment Mi-
ra’m a la carretera de Sentmenat, va 
començar les rebaixes divendres pas-

sat. “Faig un 20% de descompte a 
totes les peces perquè no puc fer 
més rebaixa ja que venc la roba ja 
a un preu ajustat”, explica Castillo 
mentre atén les clientes.

consells per anar de rebaixes

L’Agència Catalana de Consum fa un 
seguit de recomanacions a l’hora de 
comprar en temporada de rebaixes.  
Entre d’altres consells, cal compro-
var que els productes rebaixats mos-
tren el preu original, juntament amb 
el rebaixat, o bé el percentatge de la 
rebaixa. Els productes rebaixats han 
de tenir la mateixa qualitat i garantia 
que les que tenien a preu no rebaixat 
i tampoc no han de tenir defectes.

Si la botiga accepta targetes o 
altres mitjans de pagament de ma-
nera habitual, també ho ha de fer en 
període de rebaixes. Cal informar-se 
sobre la política de canvis per evitar 
sorpreses. La botiga no té l’obligació 
d’acceptar-los si el producte està en 
perfecte estat. 

Conserveu les factures o ti-
quets de compra fins al final de la 
garantia. Els catàlegs i les ofertes 
comercials són vinculants i podeu 
exigir-ne el compliment.  

OCUPACIó | castEllaR

El mes de juny Castellar ha viscut 
una important retallada del nombre 
d’aturats. En concret, hi ha 46 per-
sones menys a l’atur que al mes de 
maig, fet que situa el nombre total 
de desocupats a la vila en 964 per-
sones. Aquest important retrocés 
ha permés baixar els aturats per 
sota del miler de persones i situar la 
taxa d’atur al voltant del 8%, la mi-
llor dada dels darrers 10 anys. De fet, 
el 2008 -ja amb la crisi econòmica a 
sobre- es va tancar amb 1.095  per-
sones a l’atur, pitjor xifra que la del 
juny de 20018 i amb perspectiva de 
més creixement econòmic.

El primer semestre de l’any 
ha experimentat un comportament 
força positiu en general ja que s’ha 
aconseguit retallar l’atur a la vila en 
159 persones i rebaixar la taxa d’atur 
en més de dos punts. 

Al Vallès Occidental l’evolució 
de l’atur al juny ha estat també po-
sitiva en gairebé tots els municipis 
i la comarca va tancar el mes amb 
51.849 persones aturades amb una 
retallada de 1.860. La taxa comar-
cal de l’atur ha aconseguit baixar 
del 13%.  || redacció

Important 
baixada de 
l’atur al juny
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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.

Des de l’associació de veïns de Can 
Carner,  volen informar que  el núme-
ro guanyador del sorteig d’un pernil 
i un lot de vi que es va celebrar a la 
festa major de Can Carner va ser el 
204. L’associació prega que el gua-
nyador es posi en contacte per lliu-
rar-li el premi.

Sorteig de la festa de Can 
Carner

 Associació de veïns de Can Carner

hores d’ara, un ja no 
s’hauria de sorpren-
dre de la baixesa 
moralque destil·len 
moltes de les accions 

promogudes pel PSC d’avui dia (re-
cordem la “desinfecció” que recla-
mava fa uns mesos Josep Borrell, 
avui Ministre d’Afers Exteriors). 
En el ple municipal de la setmana 
passada, el grup socialista va votar 
en contra de penjar un llaç groc a 
la façana del consistori i va rebut-
jar donar suport a una moció que 

A

 junts per Castellar

La pell de plàtan

condemnava la violència policial. 
Acte seguit, però, els socialistes 
van presentar una moció amb el 
suport d’ERC, a favor d’acostar els 
presos i, comptant amb el vistiplau 
d’en Llarena, demanar-ne l’allibe-
rament.En què quedem? L’ambi-
güitat no és una opció justa en el 
context actual.
Vagi per davant que des del nos-
tre espai polític sempre hem exi-
git i exigirem l’alliberament dels 
presos, el retorn amb garanties 
dels exiliats i la restitució dels 
seus drets civils, polítics i soci-
als, en tant que entenem que no 
han comès cap dels delictes que 
se’ls imputen. 
Dit això, no estem disposats de 
cap manera a assumir les tesis de 

l’opressori caure en el parany del 
relat judicial espanyol. 
No oblidem que estem parlantd’os-
tatgesals qualses vol escarmen-
tar amb dècades de presó a mode 
d’exemple per haver donat la veu 
al poble.
Nosaltres preferimdemanar-ne 
l’alliberament, sense matisos. 
No voldríem donar a una violació 
dels drets humans dels nostres po-
lítics la dignitat d’un matís i menys 
tenint en compte que la injustícia i 
el patimentsegueixen sent els ma-
teixos, estiguin tancats al nostre 
país o a 600 km d’aquí. 
Seguiran veient a les seves famílies 
el mateix número d’hores però amb 
la diferència que ara se’ls tracta-
rà com a tots els altres presos (al-

menys en aquest respecte) i se’ls 
permetrà el dret d’estar a prop del 
seu lloc de residència.
És lamentable que es presenti 
l’acostament a presons catalanes 
com si fos un gest polític sorgit de 
la generositat, quan simplement és 
un dret més que l’estat espanyol 
ha vulnerat deliberadament per 
tal de castigar els líders de l’inde-
pendentisme i les seves famílies. 
En definitiva, aquesta és una prova 
més que exemplifica que el que 
tenim al davant són presos polítics 
als quals se’ls està fent un judici 
ideològic en un context de nul·la 
independència delpoder judicial.
Aquesta moció era una pell de plà-
tan col·locada astutament pels 
còmplices del 155 que perseguia 

Aquesta setmana passada vaig as-
sistir a una sessió d’informació 
conjunta del Departament d’En-
senyament i l’Ajuntament de Cas-
tellar, sobre el Servei Comunitari 
obligatori que els alumnes d’ESO 
han de cursar en aquesta etapa del 
seu ensenyament.
En el transcurs d’aquesta sessió 
m’anava preguntant fins a quin 
punt, la gent jove és conscient de 
les necessitats bàsiques elemen-
tals que no poden cobrir moltes 
persones del nostre entorn. Natu-
ralment, els qui pateixen aquestes 
mancances en el seu propi àmbit 
familiar, segur que en són consci-
ents, però, en general, aquest tipus 
de problemes socials no figuren 
entre els seus interessos primor-
dials. I és natural, perquè la joven-
tut té unes preocupacions pròpies 
de l’edat que, a nivell personal, els 
motiven més íntimament.
Per això em va semblar molt lloable 
que l’Administració de la Generali-
tat hagi inclòs en el currículum de 
Secundària aquesta matèria, per tal 
d’aconseguir que els alumnes vis-
quin i col·laborin, de primera mà, 
unes experiències que els perme-
tin de posar en joc els seus conei-
xements i capacitats al servei de 
la comunitat.
Les experiències que ja s’han fet en 
aquest sentit al nostre poble, sem-
bla que han resultat molt eficaces 
en l’àmbit de suport a persones 
discapacitades i a relacions inter-
generacionals. Però em va estra-
nyar que, en el transcurs d’aques-
tes experiències, no s’hagi pensat 
en apropar als alumnes a una rea-
litat tan tangible, com la pobresa 
de molts dels nostres conciutadans. 
Tothom veu per televisió, gairebé 
mecànicament i impassible, a molta 
gent del continent africà morint-se 
de gana, mal nutrits i malalts, i ho 
associa a problemes propis del ter-
cer món. Així, ningú no es pregun-
ta ni assimila que a casa nostra, al 
nostre veïnat, hi ha molta gent que 

Als alumnes d’ESO de 
Castellar

 Ramon Falcó Borrell no té diners per comprar menjar, 
que passa gana i, com poden, alguns 
amb molta vergonya, compren els 
productes més barats i de més mala 
qualitat i, ni tan sols així, se’n sur-
ten. Han d’acudir als serveis soci-
als perquè entitats com Càritas els 
proporcionin uns mínims bàsics, ja 
sigui de menjar o de roba.
I, és clar, sense aquest coneixe-
ment bàsic de la nostra realitat 
social més propera, resulta molt 
més fàcil omplir el currículum de 
jocs amb discapacitats o de tallers 
amb gent gran. I està molt bé que 
ho facin d’aquesta manera, perquè 
aquests col·lectius pateixen, també, 
de mancances estructurals. Però de 
discapacitats i de gent gran sem-
pre n’hi haurà. De pobres no n’hi 
hauria d’haver.
Jo, de petit, he estat pobre. A casa, 
la meva mare, davant les demandes 
meves i dels meus germans, moltes 
vegades supèrflues, ens anava re-
cordant que nosaltres érem pobres 
i que no podíem menjar els gelats ni 
jugar amb les joguines que tenien 
altres nanos del veïnat. I ara, que 
estic a Càritas des que em vaig jubi-
lar, constato que aquesta realitat no 
ha desaparegut del nostre entorn. 
I que no només afecta a persones 
immigrades, sinó que, en una im-
mensa majoria, afecta a persones 
i famílies ben autòctones. Ajudem 
als qui, sense vergonya i amb un 
gran orgull i autoestima, acudei-
xen als serveis socials, però som 
conscients que aquest problema 
el pateix molta més gent que no 
gosa fer el pas.
La nostra societat i, sobretot la nos-
tra joventut, necessita saber i viure 
aquest problema per ajudar tant 
com pugui a solucionar-lo, ara, en 
el curs del seu aprenentatge i des-
prés, en l’àmbit professional per 
fer tot allò que estigui en la seva mà 
per a fer-lo desaparèixer. I tampoc 
estaria malament que aprengues-
sin a comprometre’s políticament. 
Només les opcions progressistes 
són capaces de fer avançar la so-
cietat, i el nostre país necessita de 
polítics compromesos, honrats i so-
lidaris que, al final, facin innecessà-
ria la gestió de les entitats que co-
brim aquest tipus de mancances.

Amb tot el meu respecte i consideració per als aficionats al futbol, sento 
haver de denunciar els excessos que l’apassionament per al futbol causa 
en algunes persones, a vegades moltes, que els fa desagradables, obsessos 
i gairebé salvatges com podem veure sovint per la televisió.
Les imatges histèriques, exaltades, crispades que presenten em fa adonar 
que moltes vegades l’apassinament per al futbol converteix aquesta afició 
en una subcultura depriment que justifica en uns éssers descontrolats en 
una excusa per descarregar les seves frustracions i instints primaris.
Crec que, molt sovint, el futbol crea unes adiccions que ocupen un temps 
perdut que es podria dedicar a activitats més elevades en l’escala de valors 
humans. Ho dic perquè crec que es poden aprofitar millor els moments de 
la nostra vida.

Subcultura agregada al futbol

 Antoni Comas

Tot al contrari! Així es va demostrar divendres i dissabte passat a la plaça 
Catalunya amb motiu de la primera edició del Tast d’Estiu.
Quan les coses es fan bé, amb gust i ganes de treballar, molt segur que seran 
un èxit. Durant les diverses actuacions, a la plaça no s’hi cabia. Hi havia per-
sones de tot arreu i de totes les edats, amb ganes de passar-s’ho bé. Aquest 
Tast va ser organitzat per la regidoria de Cultura i Promoció de la vila. Una 
felicitació immensa a l’Eulàlia i l’Anna, que varen acabar esgotades però sa-
tisfetes. Quina sort poder ocmptar amb la vostra empenta, no?
Animeu-vos per a l’any que ve, no podeu fallar, el poble us estima. L’enhorabo-
na a tots els participants!   || text: maria coNsol casajuaNa  foto: q. pascual

FOTO DE LA SETMANA

dos objectius principals. 
D’una banda, plantejar el debat 
com una qüestió estrictament judi-
cial assumint el relat del jutge Lla-
rena, relat que nosaltres no estem 
disposats a assumir. 
D’altra banda, el PSC intenta ara 
difuminar la seva participació en 
la repressió i el seu paper com a 
còmplice del 155 en el context d’un 
debat que vàrem obrir des de Junts 
per Castellar oferint als altres par-
tits independentistes fer una llis-
ta única. 
Doncs bé, nosaltres ni oblidem, ni 
creiem que –en l’actual context re-
pressiu– hàgim de perdonar. 
Demanem sense complexos: 
LLIBERTAT PRESOS 
POLÍTICS!

Anem a la platja 

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.

A l’estiu les platges s’omplen 
de gent. Tant si hi aneu unes 
hores com a passar el dia us 
convindrà portar l’estoreta, 
perquè la tovallola no se us 
ompli de sorra i el para-sol. Si 
durant l’hivern practiqueu ai-
guagim en piscina climatitza-
da ara ho podeu fer a l’aire lliu-
re.  Igualment us podeu portar 
els xurros per ajudar-vos a flo-
tar i per als petits no us obli-
deu d’agafar els maniguets, 
aquells flotadors que es posen 
en els braços, o la bombolle-
ta, que es col·loca a l’esquena.
I si hi heu anat a passar el dia, 
a l’hora de dinar tant podeu 
fer un pícnic com anar al baret 
de la platja (o guingueta) i 
segur que algun polo o gelat 
us menjareu.

Els de Castellar som avorrits?
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opinió

ada quatre anys, re-
nunciem a passar 
les caloroses tardes 
d’estiu a la piscina 
a canvi d’asseure’ns 

davant la televisió i l’atrotinat ven-
tilador a veure un apassionant Se-
negal-Japó. 
El grau de fascinació és tal que els 
més malalts arriben a recitar els 
noms dels jugadors de Corea del 
Sud com qui repassa la llista de 
la compra. Durant un mes, convi-
vim amb les profundes reflexions 
d’un savi dels nostres dies com 
José Antonio Camacho, més cone-
gut per posar nom a la suor axil-
lar que per les seves aportacions 
futbolístiques. Ens acostumem a 
prendre com a caviar plats d’ar-
ròs blanc que qualsevol dels altres 
1.461 dies previs a la cita avorrirí-
em a la segona cullerada.
L’expectació es genera amb el pri-
mer himne, des de la cerimònia 
d’inauguració, per molt medio-
cre que sigui l’espectacle. És igual 
amb quina selecció es vagi. Si es 
tria per patriotisme, per simpa-
tia futbolística o per tenir una ex-
cusa per viure els partits amb la 
passió que mereix l’esdeveniment. 
El Mundial és un breu parèntesi 
entre dos oceans temporals que 
es fan eterns per als més fanàtics. 
Un escenari en què tot es sobredi-
mensiona i qualsevol lògica apre-
sa queda qüestionada. Un període 
en què els japonesos reneguen de 
la tecnologia i els argentins posen 
en dubte la seva fe. 

  Gol. || joaN muNdet

Plats d’arròs blanc 
a preu de caviar

C PLAÇA MAjOR

MARC BÉjAR
Periodista

En aquest context d’excepciona-
litat, ha aparegut un nou ingredi-
ent en un còctel de per sí picant: 
el VAR. 
Més enllà dels jocs semàntics a 
què convida l’eina, l’aplicació de 
la tecnologia està canviant, pel 
bé del futbol, la concepció del joc. 
Després d’haver entrat en funci-
onament al llarg de la temporada 
en diverses lligues domèstiques, el 
seu impacte en el panorama mun-
dial ha sigut una de les principals 
notícies d’aquest començament 
d’estiu. En ocasions, fins i tot pas-
sant per sobre dels que haurien de 
ser realment protagonistes. És la 

màgia del Mundial. En cas d’anar 
justets d’arguments futbolístics 
a l’alçada de les expectatives, ens 
agafem a detalls perifèrics per no 
perdre la motivació cada vegada 
que el verd de la gespa il·lumina 
la pantalla.
La mística fa que perdonem el 
pobre joc de les seleccions crida-
des a deixar empremta. Que ens 
empassem partits infumables que 
ens claparien la resta de l’any si 
no arrenquessin amb l’excitant 
interpretació dels himnes. Una 
avantsala del Tour de França que 
els menys romàntics recordaran 
aquest any pel dia en què un gol va 

ser celebrat dues vegades. O per 
quan l’eufòria va tornar-se en la 
decepció més absoluta en escas-
sos instants per culpa d’una pan-
talleta. Arguments com el VAR 
serviran un cop més per custodiar 
la magnitud d’una competició que 
sempre troba fórmules i anècdotes 
més enllà de la pilota per desper-
tar interès, malgrat el futbol a ve-
gades decebi. Però 1.461 dies seran 
suficients per omplir el dipòsit i 
tornar a asseure’ns amb les matei-
xes ganes davant la televisió d’aquí 
quatre anys. Encara que sigui per 
tornar a degustar com a caviar un 
simple plat d’insípid arròs blanc. 

La mística del 

Mundial fa que  

perdonem el pobre joc 

de les seleccions crida-

des a deixar empremta

scric aquest article 
-coses de la tecnolo-
gia- camí de Figueres, 
per a fer arribar tot 
l’escalf, ni que sigui 

cridant ben fort, a la Molt Honora-
ble Presidenta del Parlament Carme 
Forcadell i a l’Honorable Conselle-
ra Dolors Bassa. Està previst que 
aquestes dues grans dones arribin 
avui a l’Empordà a seguir pagant 
condemna per no haver comès cap 
delicte, després d’uns llargs mesos 
a la presó d’Alcalá-Meco.
L’estat espanyol continua mante-
nint hostatges per impedir l’acció 
política que ha de sorgir del mandat 
clar que la voluntat popular va ma-
nifestar l’1 d’octubre: la República.
La gent d’ERC seguim treballant 
per la República Catalana per totes 
les vies democràtiques possibles, i 
ho fem necessàriament compati-
ble amb la demanda dels drets hu-
mans més bàsics, un dels quals és 

 Rafa Homet*

E

D’un cotxe vermell 
aparcat davant la penya 
blaugrana i un llaç groc

a primera edició del 
Tast d’Estiu, que es 
va celebrar el passat 
divendres i dissabte 
a la Plaça de Catalu-

nya, va ser un èxit rotund, tant de 
participació amb més de 3.000 per-
sones, com d’organització. La bona 
acollida que ha tingut la proposta 
ens anima a donar-li continuïtat els 
propers anys.
Bona part del mèrit d’aquest èxit és 
de la bona predisposició dels res-
tauradors, els comerços i les enti-
tats que s’han vinculat. 
Voldria molt especialment fer es-
ment de Comerç Castellar i dels es-

 Anna Mármol*

L
Un exemple de vitalitat

tabliments de la nostra vila que han 
participat: Prat Torras, La Bona 
Teca, Casé Carnissers-Xarcuters, 
Mito Sushi Restaurant, Pizzeria 
La Volta, La Séptima La Vencida, 
Sekkei Sushi, Restaurant Stewart, 
Pastisseria Andreví i La Balena. 
Un dels objectius de qualsevol go-
vern municipal és donar vitalitat al 
municipi, fomentar las participació 
i col·laborar amb les entitats i els 
comerços per oferir conjuntament 
una oferta d’activitats que arribin 
a un ampli ventall de ciutadans. Per 
assolir aquest objectius és impres-
cindible la bona disposició de tot-
hom i, en aquest sentit, a Castellar 
del Vallès hem d’estar satisfets de 
la resposta que tenim de la societat 
civil sempre que demanem la seva 
participació.
L’agenda per aquest mes de juliol 
està farcida de molts actes de tota 
mena i per a totes les edats: músi-
ca, cinema, gastronomia, activitats 
de lleure i esportives... 
Us animo a participar perquè 
d’aquesta manera no solament gau-
direu i us divertireu, també contri-

buireu a fer poble.

*Regidora de Dinamització Econòmica

que cap persona innocent ha d’es-
tar a la presó. 
I ara en tenim massa, de persones 
innocents a la presó o a l’exili. Per-
què una de sola que n’hi hagués, hau-
ria de ser intolerable per a qualse-
vol demòcrata.
És per aquest motiu que vam dema-
nar al ple de Castellar que la façana 
de l’Ajuntament de Castellar lluís un 
gran llaç groc en defensa dels drets 
humans, com llueix orgullosament 
la bandera de l’arc de Sant Martí 
per a reclamar els drets de tota la 
ciutadania, sense excepcions, o la 
pancarta de Som Escola, o la de tan-
tes i tantes causes justes que defen-
sem com a poble i que ens fan ser un 
xic millors.Incomprensiblement, el 
grup de govern de l’Ignasi Giménez 
es va negar a penjar el llaç groc a la 
façana del Palau Tolrà. I, camí de Fi-
gueres, em continua venint la matei-
xa imatge al cap: la de tants i tants 
matins que ens hem creuat amb la 
Carme Forcadell quan ella aparca-
va el cotxe davant la penya blaugra-
na, al principi del c/ Molí, i enfilava 
pujada amunt cap al seu lloc de tre-
ball al carrer Major.
M’hauria agradat un gest simbò-
lic de l’ajuntament del poble que 
l’ha acollit tants anys. Un gest cap 

 

#lactualesinformacio
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a ella i cap a la resta de presos polí-
tics i exiliats.
Ara els presos són prop de casa, però 
els volem en llibertat.

*Portaveu d’ERC
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més de 500 persones 
van ser a la Plaça del 
mirador per veure els 
vehicles exposats, 
diumenge al matí

Quan els carrers de Castellar van co-
mençar a inundar-se del brogit dels 
motors, i l’asfalt de la vila va propiciar 
que hi deambulessin motos i cotxes a 
tota hora, algú havia d’encarregar-se 
de vetllar per aquests conductors. 
Per això, una vegada a l’any, un dels 
revolts més icònics de la vila, la font 
de la Plaça Major, s’omplia de vehi-
cles que esperaven ser ruixats amb 
aigua beneïda. Al capdavant, hi espe-
rava un eixam de motos, endreçades 
com si estiguessin a la sortida d’un 
Gran Premi. Més enrere, els cotxes. 
D’aquesta manera, Sant Cristòfol, 
patró dels automòbils i protector dels 
viatgers, s’encarregava, en part, de la 

sant cristòfol, 
una manera de vetllar 
per les tradicions

TRADICIONS | EscudERia t3

de Barcelona i moltes de les motos 
eren de castellarencs.

Cap a quarts de dues del migdia, 
els vehicles van arrencar, després d’es-
perar tot el matí exposats. La sintonia 
de motors singulars va desfilar fins a 
davant de la Font de la Plaça Major. 
Allà, hi havia el Mossèn Txema Cot, 
amb un hisop a la mà, preparat. A me-
sura que anaven passant els cotxes, 
sucava amb aigua l’estri de benedic-
ció per a ruixar els xassís, tot espete-
gant-los una recomanació: “Això no 
és màgia, aneu amb compte a la 
carretera!”.  || g. plaNs

Mossèn Txema Cot beneint un dels cotxes que van celebrar Sant Cristòfol a la vila diumenge passat. || g. plaNs

seva seguretat. La resta, ja depenia 
de la perícia del conductor al volant.

Probablement, les campanyes 
de seguretat vial de la DGT, amb el 
pas dels anys, s’han anat imposant 
com a mètode de prevenció als acci-
dents, en comptes d’aquesta tradi-
ció que abans aplegava a tot el poble. 
Però la celebració de Sant Cristòfol 
encara atrau irreductibles amants 
del motor, com la mítica Escuderia 
T3. “S’ha anat perdent la tradició, 
però nosaltres la vam recuperar, a 
nivell de concentració per conser-
var-la”, explica el president de l’escu-
deria, Quico Pèlachs, que ha vist com 
la trobada no ha parat de créixer des 
que es va reprendre, ara fa 5 anys.

Els conductors més matiners 
van ser els primers a aparcar la seva 
preuada joia a la Plaça del Mirador, 
des de ben d’hora al matí, aquest diu-
menge. Fins al migdia, entre partici-
pants i visitants, van passar-hi més de 
500 persones en total. I, entre cotxes 
i motos, la trobada de Sant Cristòfol 
va sumar una vuitantena de vehicles.

Una petita part de la concen-
tració estava formada per Vespes, a 
més d’altres motos, entre les quals 
una valuosa Harley Davidson amb 
sidecar. La grandària i el vermell ele-
gant d’un Cadillac esperonava l’aten-
ció de tothom, de la mateixa manera 
que impactava un Chevrolet 4 door 
Sedan dels anys trenta. També hi 
havia un Mini vestit per córrer en 
un Rally, un Simca1000 acompanyat 
d’altres clàssics  i, entre altres pre-
ciositats, un Fiat1Turbo. Per algú 
que no entén prou de motor, la be-
llesa d’aquests cotxes, amagada en 

acabats vetustos, es fa difícil com-
prendre. Però es percep igualment, 
i és indiscutiblement acaparadora.

Entre conductors es desvela-
ven els secrets de les seves relíqui-
es. Sant Cristòfol és un bon motiu 
per compartir una estona amb per-
sones que tenen la mateixa passió. 
“La trobada corre pel veu a veu. 
Parles amb un, vius l’experiència 
amb un altre. La setmana següent 
molts es tornen a trobar”, explica 
el president de l’escuderia. Hi havia 
gent de Sentmenat, de Caldes, de 
Terrassa, del Maresme, de Girona, 
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Georgina Garcia par-
ticipa a Wimbledon 
amb la seva parella de 
dobles Fanny Stollar

tot i que georgina garcia i
fanny stollar van caure a la 
prèvia dels dobles del torneig 
anglès de Wimbledon, en 
perdre per 6-2/4-6/6-2 
davant la dupla formada per 
l’australiana arina rodionova 
i la belga maryna zanevska, 

finalment estaran al quadre 
del torneig més important del 
món en gespa. 
en aquest cas, podran partici-
par en qualitat de ‘lucky losers’. 
la castellarenca segueix al 
número 164 Wta individual i 
al 115 del rànquing de dobles.

El 22 de juny de 1986, els 115.000 espec-
tadors presents a l’estadi Azteca de la 
Ciutat de Mèxic presenciaven un dels 
partits més recordats de la història del 
futbol. Diego Armando Maradona clas-
sificava a l’Argentina amb dos dels gols 
més antològics dels mundials. Al 51, “la 
mà de déu” i al 55 “el gol del segle” re-
clamaven venjança amb Anglaterra 
després de la Guerra de les Malvines de 
quatre anys abans. El ‘Pelusa’ anotava el 
primer gol de l’albiceleste “una mique-
ta amb el cap i una miqueta amb la mà 
de déu”, com va reconèixer.

Una de les històries més èpiques 
dels mundials no hauria succeït si el VAR 
(Video Assistant Referee) hagués exis-
tit. Aquest sistema, provat en diferents 
competicions i posat a escena al mundi-
al de Rússia, consta de 33 càmeres -dos 
més a partir dels partits de vuitens de 
final- per tal d’aclarir quatre situacions 
principals: gols, on es determina si s’ha 
produït cap infracció; penals, targetes 
vermelles i confusió d’identitat. Fins 
ara, amb quarts de final, semifinals i 
final pel davant, ja s’ha batut el rècord 
de penals xiulats en un Mundial com a 
conseqüència d’aquesta nova eina tec-
nològica d’ajuda arbitral. 

Però, el debat obert és si és neces-
sari o no l’ús de la tecnologia al futbol, un 
dels esports que menys ha evolucionat 
en els aspectes bàsics. Una controvèr-

sia que fins i tot enfronta a la UEFA i la 
FIFA, ja que el president de l’estament 
europeu, Aleksander Ceferin, va expli-
car abans del Mundial que “no estic en 
contra, però hi ha dubtes. Quan fer-lo 
servir i quan no. Aquest és el proble-
ma”. Per la seva banda, Gianni Infanti-
no, president de la FIFA, organisme que 
ho ha implantat al mundial, creu que “a 
les proves fetes -abans del Mundial- 
l’encert és del 99%. És necessari l’ús 
de la tecnologia. El seu ús s’aclarirà i 
el futbol sortirà guanyant”.

l’opinió del futbol local

Però els màxims mandataris del futbol 
mundial no són els únics amb divergèn-
cies amb respecte l’ús del VAR. El tèc-
nic del primer equip de la UE Castellar, 
Juan Antonio Roldán creu que “és cert 
que es fa més justícia, però crec que 
el futbol perd. El que s’han de millo-
rar són els àrbitres. L’ull de falcó pot-
ser és necessari, però amb un àrbitre 
d’àrea -com els que fa servir la Champi-
ons League- es podria controlar. Des-
naturalitza l’esport, que hauria de se-
guir sent el que ha estat sempre i no 
s’ha d’inventar més”.

El tècnic castellarenc de la UE 
Cornellà, Xavi Calm, creu que “és ne-
cessari sempre que sigui una ajuda 
per als àrbitres pel que fa a coses no 
interpretables, com quan una pilota 
entra o surt per línia fons, hi ha o no 
fora de joc. Per la resta perd l’essèn-
cia del joc. El futbol sempre ha estat 
superar el rival, fent-ho millor i sent 
més llest. S’hauria de definir molt bé 
què es mesura i què no”.

En la mateixa línia que Calm, però 
en un punt més intermedi, trobem a 
Nakor Bueno, exdavanter castellarenc 
del FC Barcelona B, Lleida i Castelló 
entre d’altres: “El veig interessant 
quan es fa servir per a jugades deter-

El vaR: és necessari per al futbol?
l’ús del sistema de 
vigilància encara 
genera recels al 
món del futbol

  Albert San Andrés

minants com fores de joc, penals, gols 
fantasmes o agressions. Fa el futbol 
més just i amb menys protestes, com 
ja s’ha vist al mundial”.

A la banda totalment a favor del 
seu ús trobem al periodista castellarenc 
i portaveu de Seguiment FCB, Marc Cor-
net, que explica que “l’arribada del VAR 
ha estat una revolució, però no ha fet 
més que permetre el futbol entrar al 
segle XXI, amb diversos anys de re-
tard. Les (comptades) interrupcions 
del joc per revisar les jugades paguen 
la pena perquè l’esport rei està gua-
nyant en credibilitat, al marge que les 
pràctiques de joc poc ètiques cada ve-
gada seran menys efectives”.

Hi ha tot tipus d’opinions per a un 
sistema que donarà molt a parlar durant 
els pròxims anys, on s’haurà de veure si 
evita noves mans de déu.  

Diego Armando Maradona just en el moment anterior a anotar amb la mà el primer gol de l’Argentina a l’estadi Azteca. || cedida

Una sala de videoconferència del video auditor (vAR) al centre de 

comunicacions del Mundial de Rússia a Moscú durant un partit. || cedida
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Ivet i Oriol Alcaraz al podi de Palafruguell. || cedida

Un dels pilots de l’Escola de Trial ‘ELBIxU’ a la Copa Osona. || cedida

Una setmana després de proclamar-se campió de la Copa Catalunya, el 
ciclista Oriol Alcaraz torna a sumar un nou títol regional amb la conse-
cució del campionat de Catalunya per obstacles i crono, després d’im-
posar-se a la cursa disputada a Palafrugell, dissabte passat. Diumen-
ge, el castellarenc també va guanyar la cursa disputada, mentre que la 
seva germana Ivet entrava quarta a meta, després de patir molts pro-
blemes.  || a. saN aNdrés

L’Escola de Trial ‘ELBIXU’ va aconseguir sumar tres podis a l’última 
prova de la Copa Osona disputada a Vic. Lluc Roa va ser el millor clas-
sificat, amb una segona posició en categoria prebenjamí, mentre que 
Naia Rovira era tercera en benjamí i l’Alan Rovira, tot i els problemes fí-
sics, aconseguia el tercer esglaó del podi. Aratz Cañete va acabar quart i 
Martí Troya cinquè en prebenjamí, Unai Téllez novè i Toni Abellán desè 
en benjamí, Unai Marcos novè i Izan Téllez tretzè en categoria aleví. 
Dan Rovira va ocupar la vuitena posició a l’Open blau.  || a. saN aNdrés 

CICLISME | c. catalunya

CICLISME | coPa osona

El ciclista Oriol Alcaraz, campió de 
Catalunya d’obstacles

Tres podis per a  l’Escola de Trial a la 
Copa Osona

Amb el lema de “la cursa més 
punk del Vallès”, el Centre Ex-
cursionista de Castellar or-
ganitzarà aquest dissabte, la 
quarta edició de la Salaman-
dra nocturna, una cursa be-
nèfica de 6 i 14 km.

Després de la disputa de 
la Taymory Salamandra Trail 
de 15 i 24 km, on van participar 
uns 260 runners, la noctur-
na arriba amb un recorregut 
més curt i amb cursa infan-
til, que començarà a les 17.30 
h. El 85% de la cursa trans-
correrà per corriols de bosc, 
amb pujades dures i baixades 
molt tècniques. La distància 
curta està pensada, fins i tot, 
per poder-la acabar caminant, 

la cursa més punk del vallès
El centre Excursionista organitza la 
4a edició de la salamandra nocturna

pel que la cita castellarenca es 
podria qualificar de popular, on 
gairebé tots els nivells estaran 
representats.

El preu de la inscripció 
és de 12 € per les categories 
grans i de 5 per la kids. Els be-
neficis de la cursa organitza-
da pel CEC aniran destinats 
a la construcció del Pediatric 
Cancer Center Barcelona por-
tat a terme per l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona, pel 
que l’organització ha adoptat 
el hastag #paralosvalientes, 
centrat a la campanya del cen-
tre mèdic de la ciutat Comtal. 
Les inscripcions poden fer-se 
a https://runedia.mundode-
portivo.com/  || a. saN aNdrés

ATLETISME | salamandRa tRail

Cartell de la 4a edició de la Salamandra Nocturna. || cec

Torna la festa de l’esport castellarenc

La VIa Festa de l’Esport 
Castellarenc tornarà el prò-
xim dijous 12 de juliol a les 
20:00 h, al Pavelló Puig-
verd del carrer País Valen-
cià número 1. Com cada any, 
aquesta distinció es durà a 
terme dirigida a persones 
i entitats que han assolit 
fites esportives o han rea-
litzat actuacions remarca-
bles en l’àmbit dels valors 
de l’esport durant la tempo-
rada 2017-2018.En aquesta 
edició el nombre de parti-
cipants respecte a l’any an-
terior es mantindrà similar, 
amb l’assistència de més de 
150 esportistes guardonats.  

 || redacció.

ESPORTS | FEsta
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· De tocar la glòria a perdre la ca-
tegoria. Quin seria el resum de la 

 “El descens era una opció molt real”

  Albert San Andrés

Una temporada després d’ascendir 
a 1a Catalana, la UE Castellar va tor-
nar a descendir, sent el pitjor equip 
dels dos grups de la categoria

ENTREvISTA

juan Antonio Roldán

temporada?
El descens era una opció molt real 
des de l’inici de temporada. Érem 
l’equip amb menys pressupost de la 
categoria, on competíem amb equips 
de molt renom i més potencial. Hi ha 
hagut moltes circumstàncies: vam 
començar jugant quatre partits fora 
per no tenir el camp en condicions, 
moltes lesions de jugadors que no 
han participat en tota la temporada 
-Brian, Òscar, Toni Murillo, Raya o 
Arnau-, a banda dels resultats inici-
als. Hem jugat amb molts jugadors 
de casa, molt joves, i així i tot hem 
acabat competint. Era el primer any 
del club a la categoria i gairebé sense 
pagar res als jugadors.

· Un any al cel que s’ha convertit 
en un any a l’infern, per un equip 
que tampoc ho ha fet tant mala-
ment al camp, com després ha 
representat la taula.
Al futbol, les dinàmiques es noten 
massa, però tampoc ha estat l’infern. 
Hem gaudit de la categoria i ara la 
coneixem. A nivell d’experiència ja 
ho tenim i si tornem més endavant 
segur que serà diferent.

· Quines lectures positives es 
poden fer llavors, d’aquesta tem-
porada?
Els jugadors que s’han mantingut. 
Han debutat set o vuit juvenils a la 

categoria, un fet que no s’havia donat 
mai. La il·lusió de la gent de casa, com 
Víctor León, Ortiz o David López o el 
compromís de Quesada, Juanan i la 
resta dels que s’han quedat. Si mirem 
els altres equips que han baixat, hi 
ha hagut una bona desbandada i aquí 
es queden gairebé tots. Això és molt 
important perquè es demostra que 
som un equip.

· La Primera Catalana és qüestió 
de diners?
Evidentment tot ajuda. Veient el 
grup que ens va tocar, amb històrics 
com la Grama, el Júpiter, Montañe-
sa, Vic, Mollet o Manresa entre d’al-
tres, el repte per la resta era mante-
nir la categoria. Després veus els sous 
que pagaven als jugadors i de les ca-
tegories d’on veníem i així es fa molt 
difícil competir. Ens deien que érem 
un equip de nens competint contra 
homes. La lectura és que a base de 
cops, els nostres jugadors són una 
mica menys nens.

· A nivell d’entrenador, com et 
motives per no perdre la fe du-
rant la temporada?
El més difícil de perdre tant i anar 
últims és motivar els jugadors, man-
tenir l’actitud i seguir competint. Ho 
hem aconseguit i això és de lloar, és de 
ser gran jugadors. L’actitud ha estat 
essencial, ja que han estat compro-
mesos fins a l’últim moment. 

· I com es motiva un entrenador? 
Amb la motivació dels mateixos ju-
gadors. Cada partit és una revàlida. 
Hem anat sembrant partit a partit. 
Els jugadors han seguit i l’entrena-
dor ha de fer el màxim possible per 
aquests jugadors.

· En l’últim terç de la temporada 
van començar a debutar jugadors 
del planter al primer equip. És 
aquesta la base del futur?
Hem de tenir en compte que els ca-
pitans de l’equip tenen 23 anys i són 
de casa. Tenim jugadors com Quesa-
da que porten cinc anys i els podem 
considerar de casa. Així es crea una 
unió i una amistat que ha anat crei-
xent. Hem perdut qualitat amb les 
baixes d’alguns jugadors, però hem 
guanyat en solidaritat, compromís 
i en actitud de grup. Els jugadors 
creuen que hi ha qualitat per tornar 
a Primera i ho intentarem de nou.

· Tot això és impossible sense tre-
ballar la base. 
És difícil mantenir un planter quan 
hi ha tants equips a la vora que 
se t’emporten els jugadors i per 
això hem de garantir que el pri-
mer equip sigui una proposta pels 
de casa.

· Que veurem de cara a la prò-
xima temporada? 
Baixar de Primera és difícil i la Se-
gona serà complicada perquè tots 
els que han baixat del grup 1 esta-
ran al nostre. 
Mantenim els esquemes i inten-
tarem millorar per estar el més a 
dalt possible. 

juan Antonio Roldán dirigint un 

escalfament del seu equip abans d’un 

partit al Pepín valls. || a. saN aNdrés



DEL 06 AL 12 DE juLioL DE 201816

esports

La temporada 2017-18 ha estat molt 
positiva pel club dels Amics del Ten-
nis Taula Castellar. Al setembre, vam 
tenir l’agradable sorpresa de l’ascens 
del primer equip a Preferent, a un 
únic pas d’assolir una categoria de 
nivell estatal.

L’ascens va ser degut al fet que va 
quedar una vacant lliure a preferent, i 
a que la temporada anterior el nostre 
equip havia quedat a les portes de l’as-
cens i tenia prioritat en el cas de que hi 
hagués alguna baixa. És molt remar-
cable que en 5 temporades de federats, 
el primer equip hagi assolit 4 ascensos, 
passant per les categories de 3ª, 2ªB, 2ªA 
i 1ª provincial. Malgrat pujar en aquestes 
condicions, l’equip format pels jugadors 
veterans Xavier Bretones, Rubén Cru-
ells i Lluís Font, juntament amb la jove 
promesa Daniel González, de 16 anys, 
va estar durant tota la temporada en 
la part alta de la classificació. De fet, en 
acabar la primera volta anava segon, 
en posició d’ascens directe. Malaura-
dament, després d’una segona volta 
més fluixa, va acabar en setena posi-
ció havent de jugar el play-off per a la 
permanència. Tot i així, a la primera 

una gran temporada pels amics del tennis taula
El primer equip manté la categoria a Primera Provincial i daniel González acaba com el millor jugador castellarenc de la història

 Lluís Romeu

TENNIS TAULA | tEmPoRada

ronda del play-off es va assegurar 
matemàticament la permanència. 
Cal destacar que bona part d’aquest 
èxit ha esta possible gràcies a la con-
tribució d’en Daniel González, que ha 
acabat la temporada essent el millor 
jugador castellarenc de la història. 

La resta d’equips han tingut un 
paper més modest. Un dels punts fe-
bles de la temporada ha estat la dis-
minució, per diversos motius, de ju-
gadors federats, fet que va fer que 
haguéssim d’inscriure 3 equips en 
comptes dels 4 de la temporada an-
terior. L’equip de 2ªB provincial va 
estar lluitant per l’ascens tota la tem-
porada, però en el play-off d’ascens va 
perdre l’oportunitat de seguida. La 
millor notícia ha estat el gran rendi-
ment d’una altra promesa del club, el 
juvenil Adrián Salgado, que ja ha as-
solit el nivell per a jugar l’any vinent 
a preferent. Finalment, l’equip de 3ª 
va complir amb el seu objectiu, que 
no és altre que permetre que els ju-
gadors nous que es van incorporant 
al club vagin agafant ritme i experi-
ència de competició. 

Una novetat important d’aquest 
any, és que per primer cop el Caste-
llar va inscriure un equip a la lliga de 
veterans. Aquesta lliga es juga els di-

L’atleta màster del Club Atlètic Cas-
tellar, Joan Bea, segueix sumant tri-
omfs en categoria màster i engran-
dint la temporada del club a nivell 
veterà. Bea es va proclamar bicam-
pió d’Espanya en llançament de mar-
tell i martell pesant.

Vitoria-Gasteiz va ser la seu dels 
campionats d’Espanya màster 2018 a 
l’aire lliure, on Bea aconseguia un llan-

joan Bea, bicampió d’Espanya
l’atleta del cac  segueix sumant campionats de veterans

  Albert San Andrés

ATLETISME | c. EsPanya

Dos jugadors al Ix Memorial Carles Simón ventura de l’ATT Castellar, al pavelló joaquim Blume. || q. pascual

Després de perdre la categoria i tornar a Divisió d’Honor, el FS Far-
màcia Yangüela Castellar és molt a prop de tancar la plantilla de cara 
a la pròxima temporada. Com ja va explicar el tècnic Darío Martínez 
en l’última edició de L’Actual, el sènior A del club taronja es nodri-
rà bàsicament amb jugadors de la casa i juvenils. L’equip manté la 
base de les últimes temporades: segueixen els germans López, l’Al-
bert i el Manel, Quim Juncosa, Iván Sequera i Víctor Del Olmo, als 
que acompanyaran els juvenils Guillem Ramiro, David Pareja, Sergi 
Aymerich, Max Smith i Iván Carvajal. El porter Rubén Vidigal, fins 
ara al B, retorna al primer equip, on ja va jugar fa algunes tempora-
des. En el capítol d’altes, Cristian Fernández del CN Sabadell i José 
Maria de l’Inter Sentmenat es sumen al retorn de Sergi Bracons. A 
banda, i a falta d’algunes converses, l’ex-tècnic Rubén Jiménez po-
dria tornar a ser part del cos tècnic de l’equip, en feines d’assistèn-
cia de Martínez.  || a.saN aNdrés

El FS Castellar perfila
la plantilla 2018-19

Dani Pedrosa al circuit holandés d’Assen. || repsol-media

FUTSAL | mERcat

marts o dimecres al vespre, en comp-
tes del cap de setmana. L’experièn-
cia ha estat molt positiva. L’equip va 
estar lluitant per l’ascens fins a les 
últimes jornades. 

Els èxits més importants de la 
temporada han estat assolits pels ju-

çament de 55,18 m en martell, impo-
sant-se a la categoria M35 pel davant 
de Jesús Mateo (55,25) i de David Mo-
reno (50,78). En martell pesant, el cas-
tellarenc aconseguia el millor registre 
(15,72 m) en el segon llançament, supe-
rant de nou a Mateo (14,04) i Moreno 
(13,83). A més, Bea també sumava una 
medalla de bronze en la prova de llan-
çament de disc, on aconseguia un tir 
de 37, 20 m en el tercer intent, només 
superat per Miguel Lázaro (40,51) i 
Carlos Solís (39,45). 

Pedrosa, 
sense opció

MOTOGP | GP Holanda

Dani Pedrosa no va tenir cap mena 
d’opció al Gran Premi d’Holanda dis-
putat al circuit d’Assen. El castellarenc, 
amb molts problemes durant tot el cap 
de setmana, va aconseguir la 15a posi-

ció a la cursa, després de sortir des de 
la 18a plaça en sisena línia.

“Ha estat un cap de setmana 
molt difícil. En carrera, no he sor-
tit bé i no he pogut progressar en 
les primeres voltes. Al principi he 
tingut les mateixes sensacions que 
en els entrenaments, però a poc a 
poc he pogut rodar més de pressa i 
més còmode, així que al final he mi-
llorat el meu ritme i he pogut fer al-
guna volta decent” va explicar un de-
cebut Pedrosa.

Encara sense haver decidit el 
seu futur, segons diversos mitjans, tot 
apunta al fet que el seu destí serà una 
Yamaha satèl·lit amb el patrocini de la 
petroliera Petronas, sent company de 
l’italià Franco Morbidelli. Tot i que en-
cara són suposicions, Yamaha podria 
haver ofert una moto semioficial a Pe-
drosa -no faria servir la de la tempora-
da anterior com ara fa Zarco- tot i que 
les evolucions els hi arribarien més tard 
que a l’equip oficial, millorant en tot 
cas, les condicions del satèl·lit actual.

gadors promeses, conseqüència del 
treball a l’escola de l’entrenador i for-
mador Xavier Bretones. L’equip A de 
promeses va quedar campió absolut 
de la lliga de promeses de la provín-
cia de Barcelona, amb la participa-
ció dels germans González, el Daniel 

i l’Alex, l’Adrià Salgado, i l’Eric Fer-
nández.  Molt destacable la progres-
sió de l’Adrià Salgado, que ha acabat 
en el nivell B i del petit dels Gonzàlez, 
l’Alex, que en edat d’aleví també ha 
assolit el nivell B (podeu llegir l’ar-
ticle complet a www.lactual.cat).  
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cultura sant feliu del racó

Festival flamenc de la Casa 
de Andalucía de Castellar

dissabte 7 de juliol, la casa de an-
dalucía de castellar del Vallès ha 
previst un festival flamenc per 
cloure la temporada. l’acte és a 

les 18 h i s’emmarca en la progra-
mació de Nits d’estiu.  Hi actuarà 
el cuadro de Baile de casa de an-
dalucía de castellar, l’ asociación 
de can carner, can parellada de 
terrassa i, al cante, carlos reilo-
ba i jordi díaz.

SonaSwing ha programat 
un vermut musical al Calis-
só d’en Roca

diumenge 8, a les 19 hores, s’ha pro-
gramat un  vermut musical al calis-
só d’en roca amb la easy living jazz 

Band. ells són maria puertas, al trom-
bó; Nil mujal, al saxo, i enric caballé, 
a la guitarra. oferiran un concert ede 
swing, manouche i jazz de New orle-
ans. el concrt és gratuít amb taqui-
lla inversa voluntària. atenció amb el 
canvi d’horari de l’activitat. 

90.1 FM

La Festa Major de 
Sant Feliu en directe 
per Ràdio Castellar

El canvi de dates de la Festa Major 
de Sant Feliu que aquest any passat 
del mes d’agost al mes de juliol farà 
que sigui molt més participativa. 
En aquest sentit, Ràdio Castellar 
serà present durant la Festa Major 
fent un programa en directe el 
matí del pròxim diumenge, un dels 
moments més atractius ja que 
s’han previst actes com el concurs 
de cuina infantil a Mas Umbert, la 
inauguració de la mostra de l’escultor 
Jaume Alsina i la participació dels 
castellers de Castellar. L’equip 
del Dotze de Ràdio Castellar serà 
l’encarregat, diumenge al matí, de 
fer la retransmissió. Per primer cop, 
l’emissora municipal fa un programa 
en directe des de Sant Feliu. 
En els darrers mesos Ràdio Castellar 
ha anat augmentant la seva presència 
en esdeveniments d’interès per 
al municipi i, de fet, va tancar la 
temporada 2017-18 amb un programa 
especial fet des del Puig de la Creu.

sant Feliu avança la seva Festa major

Aquest cap de setmana, Sant Feliu 
del Racó celebra la Festa Major. 
Enguany, el canvi de dates és la 
novetat més destacada. La festa 
passa de l’agost al juliol (dies 6, 7 i 
8) i els veïns de Sant Feliu esperen 
que, d’aquesta manera, més gent 
pugui sumar-se als actes progra-
mats, tant per participar-hi com 
per organitzar-los. 

Aquest divendres, a les 19 h, 
s’ha previst una cercavila de Ge-

gants i Bastoners pels carrers de 
Sant Feliu. La sortida es farà a la 
plaça Doctor Puig. A les 19.30 h 
també començarà el 5è Correta-
pes de Sant Feliu, en el qual par-
ticipa Mas Umbert, el Centre Fe-
liuenc, La Masia i La Llosa. A les  
20.15 h tindrà lloc el Repic de Cam-
panes  per donar la benvinguda a la 
festa i al Pregó. A les 20.30 h s’ha 
previst un espectacle infantil amb 
Landry el Rumbero, que farà ballar 
petits i grans. A les 22.30 hores el 
grup castellarenc Loxia, a la plaça 

Doctor Puig. A les 23.30 hores, hi 
haurà sessió de dj’s amb Dj Cash, 
Dj Morci, Dj Rc i Dj Fer. 

Dissabte 7 de juliol, a les 10.30 
hores, s’ha previst una xocolatada 
i jocs infantils a Les Escoles. A les 
12.30 hores, la plaça s’omplirà d’es-
cuma per a celebrar una festa que 
preparen els Bombers Voluntaris 
de Castellar. 

Dissabte a la tarda, a partir 
de les 18 hores, Sílvia Ricart, ar-
tísticament coneguda com la Pepa 
Florida, explicarà una unes històri-

L’actuació dels castellers de Castellar serà diumenge a les 12 h. a la plaça Doctor Puig. || q. pascual

es sota el paraigües “Caça contes 
d’última generació”.  A les 19 hores 
tindrà lloc el Campionat infantil de 
futbolí i, a les 19 hores, un karao-
ke infantil. A les 21 h s’ha previst 
el campionat de futbolí per adults.

La nit del dissabte acull diver-
ses propostes festives. a les 22.30 
h, ball de Festa Major amb Dj Fer. 
A les 23.30 h, Landry i la FM, amb 
Daniel Landry, Sicus Carbonell, 
Carol Duran, David Torras, José 
Gallardo i Rambo Batista, ens ofe-
riran un concert. I ja a la 01 h de la 
matinada, segueix la música amb 
una sessió de dj’s mb Dj Cash, Dj 
Morci, Dj RC i Dj Fer. 

Diumenge 8, a les 10.30 h, s’ini-
cia el Concurs de Cuina Infantil a 
Mas Umbert, fins a les 12.30 h, quan 
es donarà per finalitzat i el jurat va-
lorarà els equips que hagin fet la mi-
llor recepta. A la mateixa hora que 
el concurs, s’iniciarà l’exposició Pa-
relles, escultures de ferro de l’artis-
ta de Sant Feliu Jaume Alsina. A les 
11 h tindrà lloc una missa solemne 
de Festa Major i, a les 12 h, una pu-
jada al campanar, si el temps ho 
permet. A les 12 h també hi haurà 
brindis a la parròquia i un vermut 
a la plaça Doctor Puig. L’exhibició 
dels Castellers de Castellar també 
tindrà lloc a les 12h a la plaça.

A es 19 hores de diumenge, 
s’ha programat un concert d’ha-
vaneres amb La Dolça Petxina, a la 
plaça Doctor Puig. A la mitja part, 
es farà el sorteig de regals i premis 
de Festa Major. A les 22 hores tin-
drà lloc el tradicional Correfocs 
de cloenda de la Festa Major, a 
càrrec dels Diables de l’Esbart 
Teatral de Castellar.  

la celebració canvia de dates i es farà aquest cap de setmana amb moltes propostes per a totes les edats

  Marina Antúnez
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L’Ayrshire Fiddle Orchestra d’Escòcia 
protagonitzarà un concert, divendres 
6, als Jardins del Palau Tolrà. L’acte tin-
drà lloc a les 21.30 h i  comptarà amb 
la participació de la Jove Orquestra 
de Castellar del Vallès i l’Orquestra 
de l’Escola de Música i Conservatori 
Victòria dels Àngels de Sant Cugat.  
Conjuntament, la formació castella-
renca i la sant cugatenca oferiran 
unes peces per obrir el concert de 
l’orquestra convidada. “La propos-
ta és engrescadora pels joves per-
què poden conèixer cultures i cos-
tums diferents d’altres orquestres 
del món”, diu Laia Rocavert.

Els protagonistes del concert  
- músics catalans escocesos - tenen 
entre 12 i 18 anys. Seran uns 40 mú-
sics de la JOCVA i de l’Orquestra  del 
Conservatori de Sant Cugat, “que 

l’ayshire Fiddle orchestra d’Escòcia actua a la vila
compartirà 
escenari amb  les 
orquestres de les 
escoles de castellar 
i sant cugat

formen orquestra mixta, en aques-
ta ocasió”-  dirigits per Carles Miró, 
i uns 35 més de l’orquestra d’Escòcia, 
dirigits per David Moore.

L’Ayrshire fiddle Orchestra es va 
fundar l’agost de 1982 per dos profes-
sors d’instruments de corda,  Wallace 
i Lex Galbraith, al sud-oest d’Escòcia, 
amb l’objectiu d’encoratjar i desenvolu-
par la música popular escocesa entre 
els joves músics locals. L’orquestra 
compta actualment amb 130 violinis-
tes , violoncel·listes, baixos i percussi-
onistes, d’entre 10 i 18 anys. Les gires 
internacionals s’han convertit en acti-
vitats habituals per l’orquestra.

Des de dimarts i fins diumenge, 
aquests joves escocesos s’allotjaran en 
cases de músics de Sant Cugat i Caste-
llar del Vallès. “Assajarem, farem ac-
tivitats conjuntes, faran turisme...”, 
afegeix Rocavert. La intenció és que, 
de cara a l’abril, els joves músics ca-
talans viatgin a Escòcia per tancar el 
cercle d’intercanvi. 

L’Ayrshire Fiddle Orchestra no 
només tocarà a Castellar aquest di-
vendres sinó que també ho va fer dime-
cres al Teatre Auditori de Sant Cugat  
“i dissabte toquen a la cripta de la Sa-
grada Família”.  ||  mariNa aNtúNez

jARDINS DEL PALAU TOLRà | concERt

Ayrchire Fiddle Orchestra d’Escòcia actuen aquest divendres als jardins del Palau Tolrà. || cedida

La dansa hongaresa de Kéve de Ráckeve es podrà veure aquest divendres. || cedida

BALL GITANES | PRoPosta

Les danses 
d’Hongria a 
Nits d’Estiu

Aquest divendres, a les 21.30 hores, 
a la plaça d’El Mirador, s’ha previst 
una actuació del grup de dansa fol-
klòrica hongaresa Kéve de Rácke-
ve, organitzada pel Ball de Gitanes 
de Castellar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

Aquesta és una proposta que 
s’emmarca al programa de Nits d’Es-
tiu de Castellar del Vallès i que és gra-
tuïta i oberta a la ciutadania.  “La 

idea era recuperar aquesta acti-
vitat que ja fa temps es feia al Ball 
de Gitanes, de convidar grups de 
fora”, diu Rosa Lladós, presidenta 
del Ball de Gitanes. 

L’actuació prevista per 
aquest 6 de juliol serà només de 
la formació hongaresa Kéve, que 
es va fundar l’any 1983 a la ciutat 
hongaresa de Ráckeve, amb l’ob-
jectiu d’apropar al món la dansa i 
les tradicions hongareses. 

El grup de Ball de Gitanes par-
ticipa en l’activitat, aquest cop, com 
a organitzadors de l’acte. “Ja inten-
tarem fer alguns balls conjunts si, 
en el futur, seguim amb la iniciati-
va de convidar algun altre grup”, 
afegeix Lladós. El cert és que, aques-
ta vegada, s’ha vist més viable fer una 

sola actuació, ja que el grup de dansa 
“S’allotja a Cerdanyola, i diumen-
ge ja marxa”. 

El nom “Kéve” és el diminutiu 
del nom de la ciutat però també una 
eina que es fa servir pr collir el blat. 

Les actuacions d’aquest grup 
de dansa inclouen escenografia tí-
pica de l’àrea a la qual pertany cada 
dansa que oferiran i procuren ser fi-
dels al vestuari típic de cada regió. 

Kéve de Ráckeve ha rebut dues 
vegades el reconeixement de la seva 
regió per la qualitat dels seus balls, i 
el seu renom creix any rere any dins i 
fora d’Hongria, amb cada participació 
a grans esdeveniments com el Festi-
val del Castell de Buda a Budapest i a 
països com Croàcia, Portugal, Fran-
ça, Suècia i Turquia.  || m. aNtúNez
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TEATRE | PaRticiPaciÓ castEllaREnca

Aquest divendres, al teatre La Bàscu-
la de Sabadell, s’estrena Hamlet,  de 
William Shakespeare, una propos-
ta de teatre musical que estrena  la 
producció Escènics, una associació 
de formació i creació artística nascu-
da a Sabadell que compta amb par-
ticipació castellarenca: el director 
musical i compositor del muntatge 
Adrià Mena, i els actors Gerard Por-
tolés (encarnant Hamlet) i Carlos Le-
cegui (com a Laertes). 

El repartiment es completa 
amb els actors Christian Monte-
negro, fent de Claudi; Júlia Perich 
i Adriadna Pozo, alternant-se en el 
paper de Gertrudis; Pep Carpena 
com a Poloni; Anna Meléndez i Aina 
Jaume, també alternant el personat-
ge d’Ofèlia, i Joel Almirante, com a 
Horaci. En el repartiment  s’hi sumen 
els actors secundaris Xajo Gorina i 
Lluís Saus.  Tots ells, sota la direcció 
escènica d’Irene Garrido, “que ha 
fet l’adaptació del text a partir de 
l’obra original”, diu Mena.

text de joan sellent || L’equip d’Es-
cènics s’ha basat en la traducció que 
el castellarenc Joan Sellent va fer de 
l’obra Hamlet, “i paral·lelament, he 
anat fent la música, i la Irene ha 
adaptat una mica la lletra perquè 

Assaig de ‘Hamlet’. Al centre, Gerard Portolés, protagonista del muntatge que s’estrena avui a La Bàscula.  || cedida

   Marina Antúnez

El muntatge teatral 
s’estrena avui a la 
Bàscula de sabadell

un ‘Hamlet’ amb fusta castellarenca

tot quadrés”, afegeix el també cas-
tellarenc Adri Mena. La gràcia és 
que, amb la música, “s’ha intentat 
mantenir al màxim l’escrit origi-
nal, conservant el llenguatge i vo-
cabulari de l’època”. 

A nivell musical i dalt de l’esce-
nari tocaran una bateria, un violon-
cel, un piano i guitarra. “M’hauria en-
cantat posar-hi una banda sencera, 
però el teatre és petit, estem a vista, 
i era inviable”, segons Mena. El com-
positor ha escollit un estil que darre-
rament és tendència en els musicals, i 
és el que s’apropa al hip-hop, el rap, el 
pop, “que deixa una mica de banda 
l’estil clàssic de “Els miserables”, 

per exemple, un estil més de l’obra 
“Hamilton”, per exemple”. Mena, 
que es dedica a fer bandes sonores i 
porta la direcció musical d’altres es-
pectacles, ha apostat per una moder-
nització de la música sense abando-
nar l’essència argumental.

L’equip va començar els assajos 
ara fa un any. El protagonista de Ham-
let, el castellarenc Gerard Portolés, 
comenta que, “com a actor, he hagut 
d’entendre i seguir l’obra, perquè la 
història és realment densa”. Afe-
geix que “tothom coneix el “Ser o no 
ser” de ‘Hamlet’ però hi ha moltes 
més coses”. El personatge Hamlet és 
complex, emocionalment inconstant, 

ASAC | audicions

Dijous 5, les audicions de sardanes de 
Nits d’Estiu es van iniciar a la plaça 
del Mercat amb la Cobla La Princi-
pal de la Bisbal, una formació empor-
danesa creada l’any 1888 a la ciutat 
de La Bisbal de l’Empordà, recollint 
la saba i  l’experiència de les cobles 
més antigues. 

Aquest dijous, 12 de juliol, la 
Cobla Sant Jordi és la convidada a 
la plaça d’El Mercat. Aquesta cobla 
té el títol de “Cobla Ciutat de Barce-
lona”, ha manifestat des de la seva 
fundació el 1983 la voluntat d’aten-
dre específicament la música del 
concert, amb la programació rei-
terada d’obres de referència, obres 
oblidades i música de nova creació. 
La seva discografia comprèn una se-
tantena d’enregistraments de con-
tingut divers.

Dijous 19 de juliol, la Cobla Ma-
rinada oferirà l’audició de sardanes. 
Aquesta cobla es dedica a interpre-
tar música tan popular com simfò-
nica: sardanes, balls vuitcentistes i 
concerts amb tot tipus de repertori. 
És una formació plenament activa al 
món sardanista que en els seus més 
de 25 anys d’història ha actuat a la 
majoria dels aplecs de més prestigi 
que s’organitzen a Catalunya i en un 
elevat nombre d’audicions de sarda-
nes, així com també a l’estranger.

Dijous 26, la cobla Ciutat de Gi-
rona oferirà el seu repertori. Fun-
dada l’any 1975 sota la direcció del 
mestre Lluís Buscarons, es manté 
encara avui. Un dels seus objectius 
és divulgar i preservar el patrimoni 
musical gironí.   ||  redacció

Sardanes per 
als dijous de 
les Nits d’Estiu

El divendres passat, la conta contes 
Sara Genovart va protagonitzar la 
darrera sessió de contes per adults 
de la temporada a La Centraleta. “De 
mica en mica hem anat consolidant 
aquest cicle de contes per adults”, 
diu Carlos Higueras, propietari de 
La Centraleta. El cicle s’atura per va-
cances “però continuarà a l’octubre 
donat l’augment progressiu d’assis-
tència”. En aquesta sessió, titula-
da “Contes d’herois i d’heroïnes”, la 
Sara va començar amb contes per 
a totes les edats, Després, la conta 
contes Llanos va continuar la sessió. 
Per arrodonir-ho, l’Albert de l’enote-
ca Vinalium, va recomanar Violet, un 
vi que s’embotella en una ampolla 
lila, un fet inusual.  

la centraleta clou el cicle de contes

Contes per adults amb Sara Genovart, a La Centraleta. || cedida

LA CENTRALETA  i BalanÇ

sara Genovart va protagonitzar la sessió del divendres passat

és una muntanya russa de sentiments 
que acaben explotant. “Ell és un pen-
sador, una persona racional que no 
mataria mai ningú, però acaba fent 
el que no volia fer”, afegeix Portolés. 
Shakespeare dona peu a l’espectador 
a interpretar el que passa.  

El muntatge té una durada de 
2.30 h, dividit en dos actes.  “Res-
pecte al text original, de 4 actes, 
la versió d’Escènics es compri-
meix en 2 actes”, aclareix Mena. Es 
podrà veure divendres  6, dissabte 7 
a i diumenge 8. Les funcions es re-
prendran els dies 13, 14 i 15 de juliol. 
Les reserves es poden fer a www.la-
bascula.cat. 

  M. A.

Divendres passat, Cal Gorina va acollir un concert ‘Faves tendres’ per ce-
lebrar la festivitat de Sant Pere. El grup protagonista va ser Heat Signa-
ture, amb Maria Bedson, Isabel Bedson, Míriam Rosique i Eudald Sallés. 
Van omplir el pati de Cal Gorina  amb versions de temes clàssics i cone-
guts de la ràdio. A més, com que entre el públic assistent també hi havia 
músics, després del concert fins i tot es va improvisar una jam session.
La propera sessió de les activitats de Faves tendres té lloc aquest mateix 
divendres, 6 de juliol, a partir de les 22 h, amb la companyia Minimíssima, 
que oferirà un concert de música tradicional minimalista. L’acte és obert 
a tothom i s’acompanya de servei de bar i restauració.  ||  m. a.

CAL GORINA | FavEs tEndREs

Heat Signature va actuar a Cal Gorina
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Més d’un centenar de castellarencs van acudir, el passat di-
vendres 29, a l’ermita de Sant Pere d’Ullastre, on enguany va 
tenir lloc una missa per a celebrar la diada de Sant Pere. Al-
guns dels assistents s’hi van arribar a peu, i d’altres, amb 
cotxe. Un cop a l’ermita, el mossèn Txema Cot va dir la missa, 
i l’ermita va quedar petita per encabir-hi tots els assistents i, 
per tant, alguns van quedar-se a fora.  En acabar la celebra-
ció, es va fer entrega d’un petit record a mossèn Francesc per 
commemorar els 49 anys de la seva ordenació sacerdotal. Da-
vant de l’ermita es va celebrar Sant Pere amb coca i cava. La 
diada deixa un bon regust de boca a tots els assistents, amb 
moltes ganes de repetir l’any vinent. Els organitzadors van 
valorar molt positivament la col·laboració de tothom.  || m. a.

Castellar va fer missa per Sant Pere

BREUS

El 22 de juny passat, la Colla de 
Petits dels bastoners va parti-
cipar a la festa de fi de curs del 
Col·legi El Casal. Durant la ba-
llada, va fer una representació 
de diferents elements que for-
men part d’una festa major, 
com les Gitanes, els castells, 

Ballades bastoneres d’estiu

El Ball de Bastons de Castellar va actuar al Castell de Montesquiu, a Sant Quirze de Basora. || cedida

els diables i, és clar, els bastons. 
D’altra banda, dissabte 

30 de juny, en motiu de la cele-
bració de la Missa del Malalt 
a Castellar, les colles de Petits 
i Grans van ballar davant dels 
avis de les residències. Diu-
menge 1, les colles de Petits i 
Grans van desplaçar-se fins al 
castell de Montesquiu a Sant 
Quirze de Besora per partici-
par al 12è Aplec de Sardanes 

de la comarca. A més dels balls 
propis de bastons, amb músi-
ca en directe de la cobla Ciu-
tat de Girona, el grup de Ball 
de Bastons va interpretar en 
versió bastonera la sardana 
“Or per Sabadell”.

Aquest divendres 6, el 
grup bastoner participa a la 
Festa Major de Sant Feliu i 
també té previstes dues actu-
acions més al juliol. 

CASTELLERS | Gavà

BALL DE BASTONS | BalladEs

El passat 30 de juny els Caste-
llers de Castellar van actuar 
a la Festa Major de Gavà, on 
van descarregar un Pd4xs, un 
3d6a, un 4d6, un 3d6 i un pd4. 

Els Capgirats van 
compartir la plaça  amb 
els Castellars de Gavà, els 
Castellers de Viladecavalls 
i la Colla joves dels Xiquets 
de Vilafranca. 

La propera actuació 
dels Castellers de Castellar 
serà aquest proper diumen-
ge, 8 de juliol, a les 12 hores, a 
la plaça Doctor Puig de Sant 
Feliu del Racó, en el marc de 
la seva Festa Major. 

Dilluns 9 de juliol, els 
Capgirats han programat un 
assaig que han titulat “porta 
un amic”. L’activitat s’obre a 
la població i tindrà lloc de 20 a 
22 hores, a l’Espai Tolrà. Està 
pensada per donar a conèixer 
la colla i apropar els castells 
a tots aquells que no n’han 
fet mai i tenen curiositat per 
provar-ho.   || m. a.

Actuació 
capgirada 
a Gavà

  M. A.

Missa a l’ermita de Sant Pere d’Ullastre, per Sant Pere.  || j. lliNares



DEL 06 AL 12 DE juLioL DE 201822

agenda

DESTAQUEM ExPOSICIONS

del 6 al 15 de juliol de 2018

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 

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
jardins del Palau tolrà
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

22 h - FAvES TENDRES
Concert de la companyia 
Minimíssima
cal Gorina
org.: cal Gorina
 
 
 
 
 
 
 
 

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 23 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

12 h - PROPOSTA
Salt del Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple
Piscina del complex Esportiu de 
Puigverd · org.: sige sport castellar

12 h - MISSA
Missa en memòria i agraïment de 
Mn. joan Bernades i Torné, rec-
tor de sant Esteve de castellar del 
1966 al 1975
Església de sant Esteve
org.: Parròquia de sant Esteve

19 h - MúSICA
SonaSwing al Calissó d’En Roca 
amb Easy living jazz Band
cal calissó
org.: sonaswing i calissó d’En Roca

Dimarts 10 
 
20.30 h - PROPOSTA
Open curs de bachata i roda cubana
Pl. de catalunya
org.: ajuntament
 
 

Dimecres 11 
 
19.30 h - CINEMA
El cofre del hombre muerto
auditori municipal
org.: ajuntament (castellar jove)
 
 
 
Dijous 12 
 
19 h - PROPOSTA
Taller de cuina vegetariana
inscripcions a castellarjove@caste-
llarvalles.cat
safareigs de la Baixada de Palau
org.: ajuntament (castellar jove)

20 h - PROPOSTA
Acte de reconeixement de mèrits i 
valors en l’esport
Pavelló de Puigverd
org.: ajuntament

21.30 h - MúSICA
Audició de sardanes amb la Cobla 
Sant jordi – Ciutat de Barcelona
Pl. del mercat
org.: ajuntament i asac
 
 

DivenDres 13 
 
de 17.30 a 19 h - PROPOSTA
juguem en família: taller de circ
adreçat a infants de 3 a 12 anys i 
una persona adulta de la família
ludoteca municipal
org.: ludoteca municipal

 
 
 
 

a partir 20 h - FESTA
Festa Major de Can Font - Ca 
n’Avellaneda
can Font - ca n’avellaneda
org.: associació de veïns de can 
Font i ca n’avellaneda

20.30 h - PROjECCIó
Seguint la petjada dels càtars o 
Bons homes. GR107
Primera part: del santuari de 
Queralt a Bellver de cerdanya
local del cEc
org.: centre Excursionista de 
castellar

21.30 h - MúSICA
Concert de Paula valls
jardins del Palau tolrà
org.: ajuntament

22 h - PROPOSTA
Maridatge de cerveses i tapes fredes
inscripcions a castellarjove@caste-
llarvalles.cat
terrassa d’El mirador
org.: ajuntament (castellar jove)
Hi col·labora: cuina de safareig
 
 
 
Dissabte 14 
 
a partir 10 h - FESTA 
Festa Major de Can Font  
Ca n’Avellaneda 
can Font - ca n’avellaneda 
org.: associació de veïns de can 
Font i ca n’avellaneda 
 
 
 
Diumenge 15 
 
a partir 10 h - FESTA 
Festa Major de Can Font – Ca 
n’Avellaneda 
can Font – ca n’avellaneda 
org.: associació de veïns de can 
Font i ca n’avellaneda 

DocsBarcelona del Mes: 
‘Dophin Man’
divendres 6 · 20 h · auditori

aquest documental expli-
ca l’extraordinària història de 
jacques mayol, el llegenda-
ri bussejador en apnea que 
va ser el primer en arribar als 
1900 metres de profunditat 
sense respiració artificial. una 
immersió total a l’esbojarrada 
vida d’aquest atleta, filòsof i 
aventurer que va obrir les por-
tes a una nova relació entre 
l’ésser humà i el mar. la pel-
lícula es va poder veure en pri-
nícia a espanya a la 21a edició 
del festival docsBarcelona i 
arriba avui a castellar.

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

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

FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
divEndREs 06 vILà 
dissaBtE 07 EUROPA 
diumEnGE 08 YANGÜELA 
dilluns 09 YANGÜELA 
dimaRts 10 CASANOvAS 
dimEcREs 11 ROS 
dijous 12 PERMANYER 
divEndREs 13 CATALUNYA 
dissaBtE 14 vILà 
diumEnGE 15 vILà 

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

“Si tots llegíssim més, el món seria més suportable, perquè voldria dir que tothom seria més il·lustrat”
Jaume Cabré

@roly_cas @willieroman @sergi_1987
estones de guàrdia pont del petroli sort

MEMÒRIES DE L’ARxIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Grup de castellarencs, homes, dones, nois, noies i infants que el 25 de març de 1934 van anar a Bar-
celona per retre homenatge a Francesc Macià davant de la seva tomba, al cementiri de Montju-
ïc. Els cinc nens i nenes del centre aguanten uns rams de flors amb les cinc lletres MACIÀ, en un 
acte en recordança del que fou Honorable President de la Generalitat de Catalunya en temps de 
la Segona República. || col·lecció: xaVier soley || arxiuHistoriacastellar@gmail.com ||  faceBook.

com/arxiuHistoria 

Tomba de Francesc Macià, 1934

penúltima

Antonio Córdoba Canales     
88 anys · 28/06/2018            
Emilio Lorenzo Gomez 
84 anys · 29/06/2018        
Emilia valls Seguí             
 101 anys· 02/07/2018            
Teresa EscarihuelaQuerol
71 anys · 03/07/2018             



del 06 al 12 de juliol de 2018

la contra

Francesc vilaclara

El tracte amb el 
client, a la Renault, 
era molt familiar

Membre del CEC i ex representant de la Renault a Castellar
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Fa poc que s’ha estrenat com a subveguer, una tasca 
que el relaciona amb el Centre Excursionista de 
Castellar. Durant molts anys, ell i part de la família 
han representat la Renault a Castellar del Vallès

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
treballador
Un defecte que no pots dominar?
inconstant
Una persona que admiris?
totes les persones que són creatives
La teva paraula preferida?
parlem-ne
Quin plat t’agrada més?
al matí, ous ferrats; al migdia, paella; 
al vespre, pa amb tomàquet
Un llibre?
‘opiniones de un payaso’, de Hein-
rich Boil
Un animal?
un ocell
Un músic?
jorge cafrune
Una pel·lícula?
‘tú de día, yo de noche’
Un paisatge?
del girabau al dalmau
Un desig?
que el món estigués en pau

”

“

· D’on et ve l’afició per la mecànica?
Sempre m’ha agradat i a casa s’hi de-
dicaven. No m’agradava estudiar, era 
inconstant i em faltava voluntat. A mi 
m’agrada  treballar i veure els resultats 
ràpid i en els estudis es veuen els resul-
tats a llarga distància. Vaig intentar es-
tudiar i vaig arribar fins a primer de la 
carrera d’enginyeria industrial, però 
no vaig seguir. Quan era jove em volia 
menjar el món, era una persona ambi-
ciosa. El meu pare i el tiet ja tenien en 
marxa un taller i jo vaig començar a 
treballar-hi, primer, durant els estius.  

· El taller és ben recordat al poble.
Doncs sí. Estava situat al carrer Pas-
seig, 72, i donava també a Francesc 
Layret, 41. En deien Cal Rabassa per-
què el primer propietari del taller es 
deia així. El meu pare i el seu germà van 
comprar el local amb l’ajut dels estalvis 

de l’avi. El tracte amb el client era molt 
familiar, la família decidia sempre el que 
s’havia de fer. Treballant junts, sempre 
ens hem avingut. Els clients, també ho 
notaven. El taller va començar el 1945 i 
hem estat uns 70 anys representant la 
Renault. Primer, érem taller de repa-
ració i després també vam començar 
a fer vendes. Veníem uns 100 cotxes 
l’any de mitjana. Això és molt. Pensa 
que la marca medeix el rendiment d’un 
punt per la penetració de vendes que té 
al mercat i que nosaltres sempre anà-
vem 2 punts per sobre de la mitjana de 
penetració de Catalunya.

· I t’agradava la feina al taller?
Sí, molt. De fet, però, vaig començar 
perquè un estiu que havia aprovat tot 
el curs al juny li vaig preguntar al meu 
pare si el podria ajudar en alguna cosa 
i ves què li vaig dir que, l’endemà, ma  
mare ja m’havia cosit la granota! La 
meva mare, la Joana Ubach, en sabia 
molt, de cosir i també havia estat la pre-

sidenta de l’Escola Nocturna. Jo treba-
llava sota les ordres del meu tiet Fran-
cisco i el meu pare. Quan ell va morir, 
als 70 anys, jo vaig agafar el seu lloc, i 
juntament amb els cosins vam seguir 
endavant fins que va arribar la crisi.
 
· Què va passar, amb la crisi?
Vam veure que era difícil mantenir el 
taller. En anys pròspers, fins i tot haví-
em ampliat el taller comprant els dos 
locals del costat i el cert és que molts 
cotxes que corrien per Castellar havi-
en sortit del nostre taller. Però, amb la 
crisi, la marca Renault també volia re-
duir els punts de venda, els nostres fills 
no volien seguir amb el negoci i, final-
ment, vam decidir rescindir el contrac-
te amb la marca i indemnitzar el per-
sonal. Ara hi tenim un basar oriental.

· Quina vinculació tens amb CEC?
Quan em vaig jubilar, la meva il·lusió 
era formar un equip de bàsquet infan-
til per ensenyar-los que l’esport és edu-

catiu. Jo n’havia après a Barcelona, ja 
que dels 12 als 16 anys vaig estudiar 
allà, i el meu col·legi havia estat cam-
pió d’Espanya. Vaig estar vinculat a 
diverses entitats: els escacs. futbol, 
bàsquet, futbet, a l’agrupació sarda-
nista, a la Societat Castellarenca com 
a caçador, etc. Al CEC el relleu als que 
representaven el grup de Senders al 
CEC, el Ramon Falcó, la Carme Lleixà 
i l’Eduard Soler. Em vaig quedar sor-
près perquè no sabia que fos tan com-
plicat, això d’organitzar excursions! De 
mica en mica, vaig anar ocupant-me 
d’altres seccions. Per exemple, el Tro-
feu Joan Riera, el tast d’excursionisme 
de Festa Major i el Memorial Isidre Ca-
bedo. Ara soc subveguer. 

· Què fa un subveguer?
Fem una reunió al mes amb els centres 
excursionistes dels dos vallesos. Parlem 
de totes les activitats d’excursionisme 
que es fan i del que està fent la federació. 
El que m’agradaria és que els centres 

tinguessin més relació entre ells, que 
sortís més econòmic anar a fer curses 
i que tinguéssim una informació més 
fidedigna de tot el que és el nostre ter-
ritori. Seria bo que els de Castellar es 
poguessin aprofitar de les iniciatives 
d’altres centres i a la inversa. 

· Ets al Grup de la Pedra Seca?
Ajudo en el que puc, sí. El Joan Roura 
m’hi va animar. És que som amics de fa 
temps. Això ho trobo a faltar, del poble. 
Abans, al meu carrer hi era ell i també 
el Pere Borrell, el Baldomero Berro-
cal, el Mateo Lomas, el Jaume Gamun-
di, fèiem sopar de revetlla i ens trobà-
vem al carrer per celebrar la revetlla. 
A l’Ateneu també ens reuníem quan 
érem adolescents.

· Sovint se’t veu fent fotos... 
Sempre he fet fotos. Josep Pou, cosí 
germà del meu pare, me’n va ensenyar 
i sempre n’he fet. M’agrada molt retra-
tar la família, la meva dona les arxiva. 

 Marina Antúnez


