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Setmanari d’informació local

L’espectacle infantil Landry el Rumbero va ser una de les activitats més atractives de la festa major de Sant Feliu, divendres passat. || Q. Pascual

Sant Feliu
fa festa
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L’avançament al juliol de 
la festa major d’enguany 
millora la participació 
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L’atur baixa fins a mínims
històrics el primer semestre

castellar del Vallès va tancar el juny passat 
amb una taxa d’atur del 8,5% (964 persones),
la més baixa des de l’any 2008
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tema de la setmana festa de sant feliu

canvien les dates, però no la tradició

“Però la Festa Major de Sant Feliu 
del Racó no era a l’agost?”, es pre-
guntava un castellarenc que, tot i 
que el canvi de dates el va enxam-
par despistat, no es va voler perdre 
la celebració anual. Enguany, la Plaça 
Doctor Puig, habitual epicentre de la 
festa de Sant Feliu, es va engalanar 
d’alegria i festeig un mes i mig abans 
del que és habitual. Així es va deci-
dir perquè un major nombre sant-
feliuencs poguessin gaudir-ne, i se 
sumés més gent als tres dies de tra-
dició, música, cultura, jocs, gastro-
nomia i concursos.

El canvi de dates, que segons 
l’organització va resultar un encert 
i que es preveu mantenir, es parlava 
des de feia un any i es va consensuar, a 
més, amb el Mossèn i els restaurants. 
Respon a la necessitat d’adaptar-se 
als santfeliuencs, tal com justifica-
va Josep Maria Dalmau, president 
de l’Associació de veïns: “Ens tro-
bàvem que hi ha un canvi de po-
blació a Sant Feliu. De passar de 
ser un poble purament d’estiueig 
hem passat a ser un poble on gai-
rebé tota la gent vivim tot l’any”. 
D’aquesta manera, la celebració, que 
a l’agost enganxava a molta gent de 
vacances a fora, tampoc coincideix 
amb la Festa Major de Sant Llorenç: 
“Hem notat més afluència de gent”, 
assenyalava Dalmau.

Sant Feliu va desvetllar l’habitu-
al esperit festiu divendres al vespre. 
La Festa Major va arrencar, com no 
podia ser d’una altra manera, des de 
la Plaça Doctor Puig. El tret de sorti-
da va venir de la mà dels Gegants i els 
Bastoners i es va escampar, amb el 
seu pas xiroi, pels carrers del poble. 
Seguidament, l’habitual pregó va 
desembolcallar la festa, que queda-
va inaugurada amb el repic de cam-
panes. El mateix capvespre, la gas-
tronomia santfeliuenca es posava 
en relleu amb les delícies que van 
preparar el Mas Umbert, el Centre 
Feliuenc, La Masia i La Llosa per al 
5è Corretapes.

La celebració de la Festa Major, 
un any més, va estar pensada perquè 
el poble s’hi bolqués. “Ens basem en 
activitats que són de cor, on la gent 
s’implica molt i no tenen un cost 
important”, comentava Dalmau, 
que feia molt bon balanç de la rebu-
da de les activitats infantils, “on la 
canalla gaudeix molt”, com el ka-

La Festa Major de Sant Feliu del racó es va celebrar per primera vegada al juliol amb més participació i més activitats

raoke, els jocs, la xocolatada, el bany 
d’escuma, els contes –com els que va 
explicar Sílvia Ricart, artísticament 
coneguda com la Pepa Florida– o els 
espectacles. Els tornejos de futbolí, 
on es va poder apreciar el bon cop de 
canell santfeliuenc, també van cap-
tivar el poble sencer rere una com-
petitivitat sana.

I com sempre, els espectacles 
musicals que, segons Dalmau, “són 
el ferro de la festa”, tampoc van fal-
tar. Les nits de divendres i dissabte 
van augmentar de pulsacions amb 
els ritmes d’artistes com els caste-

 Guillem plans

llarencs Lòxias, de diferents discjò-
queis –Dj Cash, Dj Morci, Dj Rc i Dj 
Fer– i de Landry i la FM, un conjunt 
que, format per Sicus Carbonell, 
Carol Duran, David Torras, José Ga-
llardo i Rambo Batista, compta amb 
alguns dels millors artistes actuals 
de la rumba catalana. Musicalment 
una mica més calmades, el diumenge 
a la tarda, també va haver-hi les Ha-
vaneres amb la Dolça Petxina, acom-
panyades de  rom cremat.

concursinfantil de cuina

Canapès, salmorejo, gelat de fruits 

L’activitat dels petits cuiners va acollir receptes creatives i gustoses elaborades pels més menuts de la festa major. || Q. Pascual

fent escola i l’any vinent en sa-
bran encara més”, opinava Ma-
rina Antúnez, una de les membres 
del jurat.  D’altra banda, l’artista 
santfeliuenc Jaume Alsina també 
va exposar el seu treball d’escultu-
res de ferro, anomenat ‘Parelles’. 

Al costat del cim més alt del 
poble, el campanar octogonal de 
17 metres de la parròquia de Sant 
Feliu, creixia una altra construcció. 
En aquest cas, a força dels braços, 
les cames i les esquenes dels Cap-
girats, que van realitzar una actu-
ació, també el diumenge al matí. 
Mentre durava el vermut de Festa 
Major i es podia gaudir d’una vista 
privilegiada des del campanar, els 
castellers van fer un pilar de 4 d’en-
trada, un 3 de 6 amb agulla descar-
regat, dos intents desmuntats de 3 
de 6, amb un 4 de 5 net entremig i, 
per acabar, un pilar de 4 amb pinya. 
“Estem contents de tornar a par-
ticipar en la Festa Major de Sant 
Feliu, com cada any”, comentava 
Gerard Rosell, que agraïa “l’ambi-
ent entranyable” en què va trans-
córrer l’actuació.  A la plaça, men-
trestant, el programa ‘Dotze’ de 
Ràdio Castellar seguia en directe 
la jornada. 

A la nit, els Diables de l’Esbart 
Teatral de Castellar es van encarre-
gar de posar el colofó a la celebra-
ció, omplint d’espurnes els carrers 
i ballant al ritme del  tradicional 
Correfocs de cloenda. D’aquesta 
manera, Sant Feliu es va acomia-
dar de la seva primera Festa Major 
celebrada al juliol. 

La intenció dels veïns de 

Sant Feliu del Racó és 

mantenir la seva Festa 

Major en juliol com s’ha 

fet aquest any

de Hawai, raviolis de verdures, cane-
ló de mató i salmó o pastís de fruita i 
nata. Aquests són alguns dels plats 
que van sorgir del Concurs Infantil 
al Mas Umbert, que va despertar 
l’enginy de catorze cuiners menuts, 
vestits autènticament per l’ocasió 
amb creatives disfresses. Segons el 
jurat, el plat ‘més bo’ va ser a càrrec 
de “Les Beixamel”, el ‘més bonic’, 
per part de “Les cosines” i el millor 
vestuari per “Les Lapis”. “Aquest 
any hi ha hagut molts nous con-
cursants, i això també ens agra-
da, perquè són petits i seguiran 

La pujada al campanar va ser una de les activitats que va oferir unes boniques vistes de Sant Feliu i de la comarca. || Q. Pascual
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actualitat

Castellar ha experimentat el mes de 
juny una de les retallades més impor-
tants del nombre d’aturats dels dar-
rers anys. Segurament, l’arribada de 
l’estiu està contribuint a tot Catalunya 
a accelerar la contractació principal-
ment en el sector serveis, però també 
continua creixent el sector industri-
al –especialment al Vallès Occiden-
tal-. La vila té en aquests moments 46 
persones menys a l’atur que al mes de 
maig, fet que situa el nombre total de 
desocupats a la vila en 964 persones. 
Aquest important retrocés ha permès 
baixar els aturats per sota del miler de 
persones i situar la taxa d’atur al vol-
tant del 8,5%, la millor dada dels dar-
rers 10 anys. 
De fet, el 2008 -ja amb la crisi econò-
mica a sobre- es va tancar amb 1.095  
persones a l’atur, pitjor xifra que la 
del juny de 2018 i amb perspectiva de 
més creixement econòmic tot i que ja 
hi ha diversos sectors de l’economia 
que avancen que serà a partir d’ara 
més complicat poder reduir les xifres 
d’atur així com al precarietat laboral 
que implica bona part de les contracta-
cions que s’hi fan en els darrers mesos.

Per a la regidora d’Ocupació, 
Formació i Educació, Maria Antònia 
Puig, malgrat que les dades són posi-
tives i conviden a l’optimisme, no cal 
perdre de vista que l’ocupació que es 
crea és “de temporalitat i amb sous 
molt baixos, és ocupació precària”.  
Puig assegura que el principal repte 
de futur ha de ser “millorar la quali-
tat d’aquesta ocupació, aconseguir 

contractacions amb millors condi-
cions per als treballadors”.

Quant a la comarca, al Vallès Oc-
cidental l’evolució de l’atur al juny ha 
estat també positiva 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 co-
marcal de l’atur ha aconseguit baixar 
a l’11,%. De fet, Castellar és dels muni-
cipis on més intensament s’ha pogut 
reduir l’atur i ara mateix és el sisè mu-
nicipi amb la taxa d’atur més baixa 
per darrera de Matadepera (4,3%), 
Sant Cugat (6,1%), Sant Quirze (6,4%), 
Ullastrell (6,5%) i Castellbisbal (8,8%). 
Aquesta evolució tan positiva s’explica 
gràcies a haver aconseguit una rebai-
xa interanual de l’atur en gairebé 200 
persones, xifra que suposa una reduc-
ció de l’atur de juny de 2017 a juny de 
2018 del 16,7%. La taxa d’atur castella-
renca també està molt per sota de la 
vallesana (11%), la provincial (11,6%) i 
la catalana (10,4%). Segons la regidora, 
“el treball en xarxa a nivell comar-
cal i els diferents pactes entre mu-
nicipis estan tenint bons resultats”.  
Puig destaca l’aposta per “l’especi-
alització de la formació” que s’ofe-
reix a través de l’administració públi-
ca però també de l’empresa privada, 
una iniciativa que enforteix el teixit 
productiu perquè compta amb treba-
lladors més preparats i competitius. 
“El sector empresarial està obrint 
noves perspectives, noves visions. 
Es nota que el sector està revifant, 
que hi ha més mobilitat i que neces-
siten ampliar les seves bases de tre-
ball. Això és bo per a tothom”, con-
clou la regidora d’Ocupació. 

castellar assoleix el 
mínim històric d’aturats 
dels darrers deu anys

La vila va tancar el primer semestre amb una 
taxa d’atur del 8,5%, la mes baixa des del 2008

 J.G./R.G.

ocupació  | priMer SeMeStre Rànquing dels municipis vallesans amb menys atur*

*Municipis petits: Ullastrell (6,6%, 2.039 habitants) 
i Gallifa (6,6%, 187 habitants)

Més de 1.400 usuaris 
han trobat feina al 
SLo des de 2016

SERVEi LocaL D’ocupació

 Un total de 1.416 persones que han 
utilitzat el Servei Local d’Ocupació 
(SLO) en els darrers dos anys i 
mig han trobat feina, ja sigui a 
través d’ofertes gestionades per 
la borsa de treball municipal o a 
través d’altres vies. De l’1 de gener 
de 2016 al 30 de juny de 2018, 
aquest servei, adscrit a la Regidoria 
d’Educació, Formació i Ocupació, 
ha dut a terme més de 9.000 
atencions d’orientació laboral, 
entre entrevistes, assessoraments i 
tutories individualitzades, sessions 
grupals i informatives i seguiments 
d’usuaris del Club de la Feina.

L’SLO ha gestionat durant el mateix 
període un total de 723 ofertes de 
treball. D’aquestes, s’han pogut 
cobrir amb usuaris de la borsa de 
treball 354 del total de llocs oferts, 
el que equival a un percentatge del 
49%. Segons dades del SLO, per 
cada lloc de treball es contacta 
de mitjana amb 10 usuaris de 
la borsa, mentre que l’empresa 
demandant rep de mitjana 6 
perfils de persones candidates 
que estan inscrites al servei.
A més, i també en els darrers 
dos anys i mig, el servei ha donat 
d’alta 658 demandants de feina 
a la borsa de treball, de les quals 
368 són dones i 290 són homes. 
En aquest sentit, la regidora 
d’Ocupació, Formació i Educació, 
Maria Antònia Puig, remarca que el 
SLO “no només és per les persones 
que estan en atur sinó per aquelles 

persones que volen o necessiten un 
canvi de feina”. “És un servei local 
que t’ensenya les ofertes que hi ha 
i també forma les persones per la 
recerca de feina. A més, t’ofereix 
eines que potser no tens però 
necessites. És un bon lloc per cercar 
noves oportunitats”, afegeix Puig.
L’SLO, que es troba situat a l’Espai 
Tolrà (c. Portugal, 2), és un servei 
d’intermediació laboral adreçat tant 
a empresaris com a demandants 
d’ocupació. Mitjançant la publicació 
d’ofertes de treball es facilita als 
empresaris una preselecció de 
currículums que s’adeqüen al perfil 
que han definit prèviament. De la 
mateixa manera, aquesta gestió 
d’ofertes permet als demandants 
d’ocupació presentar les seves 
candidatures als llocs de treball 
oferts. L’atenció al públic és de 
dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h.

8,51 % - 23.633 habitants

castellar del Vallès

8,68 % - 57.543  habitants

cerdanyola del Vallès

8,58 % - 7.354 habitants

Viladecavalls

6,4 % - 19.664 habitants

Sant Quirze

Sant cugat

6,1 % - 88.921 habitants

Matadepera

4,3 % - 8.984 habitants

Font: infoatur, 
consell comarcal del 

Vallés occidenatal



DEL 13 AL 19 DE JULIOL DE 201804

equipaments

L’Ajuntament de Castellar renova-
rà i ampliarà en els propers mesos 
el local que Càritas Castellar – Via 
Solidària disposa des de l’any 2004 a 
l’Espai Tolrà. L’actuació permetrà a 
l’entitat, que pertany a la Parròquia 
de Sant Esteve, donar un nou impuls 
al programa de suport a les necessi-
tats bàsiques de les famílies en ma-
tèria d’alimentació i roba. 

L’espai tindrà accés directe des 
del carrer de Portugal. A la planta 
baixa (a nivell de carrer) s’ubicarà 
la botiga de menjar i el magatzem 
d’aliments, a més d’un aparador de 
la botiga de roba, la qual estarà situ-
ada a la planta soterrani. En aquest 
segon espai, a més de la botiga, també 
hi haurà una consigna pels volunta-
ris, una petita sala polivalent i un 
lavabo. “Volem dignificar aquest 
espai. Volem ampliar en metres 
quadrats i també es vol obrir una 
botiga de roba de segona mà. Es 
rehabilitarà la façana i guanya-
rem espai tant per al supermer-

amplien i milloren 
la seu de càritas 
a l’espai tolrà

 cristina Domene cat com per a aquesta  botiga”, va 
explicar Ignasi Giménez, alcalde de 
Castellar . D’una banda, l’objectiu de 
la intervenció és oferir a l’entitat un 
espai que permeti millorar la gestió 
del servei d’aliments, que es duu a 
terme de manera coordinada amb el 
Serveis Socials Municipals i s’adreça 
a les persones amb dificultats socio-
econòmiques i que no poden cobrir 
adequadament les seves necessitats 
alimentàries. “En aquests moments 
hi ha al voltant de 140 famílies que 
requereixen els serveis de Càri-
tas perquè estan en una situació 
de vulnerabilitat greu. Totes elles 
són derivades de serveis socials”. 

Cal recordar que Càritas Cas-
tellar – Via Solidària participa del 
projecte “Recooperem”, una inici-
ativa d’aprofitament alimentari del 
sobrant dels menjadors escolars. A 
Castellar, els àpats emmagatzemats 
són traslladats a les dependències de 
Càritas Castellar per voluntaris de 
l’entitat, des d’on es distribueixen 
posteriorment a famílies amb neces-
sitats socioeconòmiques. Respecte 
a això, mossèn Txema Cot, rector 

de la Parròquia de Castellar, consi-
dera que el projecte “Recooperem” 
es vincula, a més, amb un valor edu-
catiu per als més petits i les famíli-
es. “Feia temps que s’havia de can-
viar el model, d’assistencialisme, 
donar una caixa amb menjar i roba 
i res més, a un model on es tenen 
en compte les persones, que tenen 
nom, cognom i una història. La in-
clusió va per aquí”. 

L’entitat també gestiona els ali-
ments procedents de donacions d’en-
titats, empreses i particulars de la 
vila, així com del Banc d’Aliments, i 

participa en les campanyes puntuals 
de recollida d’aliments i de joguines 
solidàries per Nadal. 

D’altra banda, l’ampliació del 
local de l’Espai Tolrà permetrà obrir 
una nova etapa en el servei de recolli-
da i reciclatge de roba usada de l’enti-
tat. Aquest és un projecte d’economia 
social i solidària que funciona gràci-
es a un programa de Càritas Dioce-
sana, a través de la reutilització, el 
reciclatge, la donació i la venda de 
roba de segona mà. Fruit d’aquest 
projecte, l’Ajuntament i Càritas sig-
naran properament un conveni per a 

la instal·lació de contenidors de roba 
usada en diferents punts de la pobla-
ció. Salvador Obiols, director gene-
ral de Càritas Diocesana de Terras-
sa va assegurar que la botiga és molt 
important perquè es tracta a la per-
sona que ho necessita amb dignitat. 
“Ja no va al rober, sinó que va a una 
botiga, on pot anar tothom, pot es-
collir, emprovar-se la peça i pagar, 
sense que ningú sàpiga si estàs pa-
gant amb diners o amb vals. A més, 
ens hem adonat que aquestes bo-
tigues agraden molt als joves. Són 
els nostres principals clients”.  

L’arquitecte tècnic de l’ajuntament mostra els plànols de l’ampliació del local de càritas castellar – Via Solidària. || c. díaz
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territori

MEDi aMbiEnt | ripoLL

Ban per fer un 
bon ús dels 
espais fluvials

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
ha emès un ban municipal amb l’ob-
jectiu de garantir que la ciutadania 
respecti els espais fluvials del muni-
cipi, especialment l’entorn de Turell, 
l’Àrea d’Esplai de Les Arenes, el Tor-
rent del Castelló i la font del Plàtan. 

El text s’ha fet públic enguany 
per vuitè any consecutiu, en unes 

dates en què augmenta considera-
blement l’afluència de persones als 
entorns de rius i torrents, fet que, en 
alguns casos, comporta males pràc-
tiques. En total, s’han penjat 14 bans 
al llarg del riu, en diferents punts de 
la zona compresa entre l’Àrea d’Es-
plai de les Arenes i Can Barba.

Com en els anys anteriors, el 
ban recorda diverses normatives 
que s’han de complir a l’hora d’uti-
litzar els espais fluvials, considerats 
entorns d’especial protecció, com ara 
la prohibició d’estacionar als vorals 
de la carretera envaint la calçada i la 
prohibició de la circulació de vehicles 
motoritzats pel llit sec i per la làmina 
d’aigua dels rius, dels torrents i tota 
mena de corrents d’aigua.

 També s’explicita en el ban la 

prohibició de dur a terme qualsevol 
activitat que pugui provocar con-
taminació o degradació de l’entorn 
del riu, com ara utilitzar sabons i de-
tergents o abandonar-hi residus. Fi-
nalment, es recorda que no es per-
met encendre foc ni tampoc pescar 
sense llicència. 

Cal assenyalar que durant 
aquestes dates estiuenques la zona 
de l’entorn de Turell, susceptible de 
rebre més visitants que habitual-
ment, disposa de dos contenidors 
de rebuig.  Justament aquesta zona 
costuma a rebre molts banyistes que 
aprofiten l’orografia de l’espai per fer 
petites capbussades i mitigar així 
la calor.  Molts dels visitants també 
acostumen a portar menjar vora de 
la zona de bany.  || redacció

La finalització aquesta setmana de 
les obres de rehabilitació de la glori-
eta octogonal suposarà l’acabament 
dels treballs de remodelació dels 
jardins del Palau Tolrà que s’han 
dut a terme en aquest espai durant 
els darrers tres mesos.  Aquest ele-
ment arquitectònic, situat a la can-
tonada entre el passeig de Tolrà i 
el carrer de General Boadella,  ha 
estat objecte d’una restauració que 
ha inclòs també treballs de pintura 
i la instal·lació d’il·luminació interi-
or.  El regidor de Planificació, Pepe 
González,  va indicar en el comen-
çament de les obres que la nova glo-
rieta seria “com un far”.

La intervenció és una de les ac-
tuacions que s’han estan realitzant 
als jardins del Palau Tolrà des del 
mes d’abril passat amb el doble ob-
jectiu de recuperar els elements pa-
trimonials de l’espai i de millorar-ne 
la seguretat en la realització d’acti-
vitats públiques. En aquest sentit, a 
més de l’arranjament de la glorieta, 
s’ha dut a terme també el reforç de 
l’estructura de la pèrgola rectangular 
que fa la funció d’escenari, consoli-
dant-ne les bigues del forjat del terra. 
També s’ha modificat el paviment de 
davant de l’escenari, de manera que 
l’espai que fa de platea està ara orien-
tat frontalment a l’escenari, i no de 
forma inclinada com abans de l’ini-
ci de les obres. Així, s’ha aconseguit 
ampliar la capacitat d’espectadors, 
i a més s’han millorat les condicions 
de visibilitat del públic assistent als 
actes que s’hi fan.

D’altra banda, també s’ha in-
tervingut en la zona enjardinada, 
on gairebé no s’havia actuat des 
de la inauguració del Palau Tolrà 
com a seu consistorial, l’any 1994. 
S’han pavimentat els camins de 

S’acaben els treballs de reforma 
dels Jardins del palau tolrà

L’emblemàtica glorieta dels Jardins del palau tolrà, ja rehabilitada. || c. díaz

el darrer treball ha estat la rehabilitació de la glorieta octogonal

dins dels jardins, amb l’objectiu 
de millorar-ne l’accessibilitat, que 
era molt dolenta especialment en 
dies de pluja. Així mateix, s’ha ne-
tejat el jardí de vegetació salvatge 
no ordinària, i s’hi han plantat una 
desena d’exemplars.

Les actuacions als jardins, un 
espai que s’inclou en el Pla especi-
al de béns a protegir de Castellar 
del Vallès, ha suposat una inversió 
de 53.000 euros. En una fase poste-
rior, s’obrirà un nou accés al Palau 
Tolrà des del carrer de Sant Josep.

treballs a l’interior 
Les obres a l’exterior no són les úni-
ques que s’han realitzat els dar-
rers mesos al conjunt del Palau 
Tolrà. Des de mitjans del mes de 
juny també s’està treballant en l’edi-
fici, en una intervenció que s’inclou 
en l’apartat d’estalvi energètic del 
Pla d’Inversions 2018.

D’acord amb aquest objectiu, 

ESpai púbLic | obreS

s’estan substituint totes les fines-
tres i balconeres per unes de noves 
amb acabats de fusta com les ante-
riors, però que contenen elements 
que permetran aïllar fred i calor: 
juntes de goma, vidre de cambra 
de factor solar i tancaments per di-
versos punts. Sí que es mantindran, 
però, els porticons de fusta exteri-
ors de color de verd.

Una vegada acabi la renova-
ció dels tancaments, la intervenció 
a l’edifici, que suposa una inversió 
d’uns 90.000 euros, continuarà al 
paviment interior, que es restaura-
rà. Així, es farà un repàs de peces 
que es mouen i es netejarà i polirà 
tant el paviment de terratzo com el 
mosaic hidràulic original de l’edifici. 

Es preveu que aquests treballs 
finalitzin aquest mes de juliol, men-
tre que el conjunt d’actuacions en 
matèria d’estalvi energètic es com-
pletaran a finals d’any amb el canvi 
de caldera. 

 Redacció
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La tapa ‘Gyoza’ del Mito Sushi va ser la guanyadora de l’any passat. || Q. Pascual

Dies i nits d’estiu. La canícula apreta 
i ve de gust prendre alguna cosa a la 
terrassa tranquil o sota un para-sol. 
Aquest és l’escenari ideal per pren-
dre part a la ruta i concurs de tapes, 
el CorreTapa Castellar, que arrenca 
aquest dijous. Fins aquest diumenge, 
els castellarencs i castellarenques po-
dran prendre part en aquesta inicia-
tiva, organitzada per ielou Comuni-

per què no fem unes tapes?
Ruta GaStRonòMica | 12-15 de JULioL Mireia Clapers, d’ielou Comuni-

cació, considera que els tastadors que 
participin al CorreTapa 2018 “tenen 
la possibilitat de fer rutes per dife-
rents zones de Castellar, que agru-
pen a molts establiments”. Així, hi 
ha una sèrie d’establiments repartits 
pel centre-zona plaça Calissó  (El Ca-
lissó d’en Roca, Cal Crustó, El Racó 
del Mercat, L’Obrador d’en Grego-
ri, Picapa’t plats i platets i Pastisse-
ria Muntada), avinguda Sant Esteve 
-carrer Barcelona i voltants (Dos pas-
sos més, El Tastet, Frutos Ramírez 
Restaurant, Mito Sushi Restaurant, 
Nigromante Restaurant, Pastisseria 
Sant Jordi) i altres més allunyades 
com La Balena - a la plaça Catalu-
nya-,  el bar Uday -al carrer Tarra-
gona, 33- i el Soho - a la carretera de 
Sabadell , 48-.

L’organització,  per tal de fomen-
tar la participació a la ruta,  ha convo-
cat dos concursos. El primer, el d’Ins-
tagram, premia la foto que obtingui 
més ‘m’agrada’ amb l’etiqueta #cor-
retapacastellar18. “L’autor o autora 
de la fotografia amb més ‘m’agrada’ 
comptabilitzats fins al diumenge 15 
de juliol guanyarà una samarreta 
oficial de la cinquena edició d’en-
guany”, apunta Clapers. Hi ha un 
altre concurs, el de tastadors. Es pot 
optar a un dels tres premis que es sor-
tegen omplint les butlletes als establi-
ments participants. S’han d’aconse-
guir cinc segells de tapes diferents i 
anotar la que li ha semblat més bona 
al tastador. La butlleta amb els cinc 
segells s’ha de dipositar a les urnes 
que hi ha als locals. El primer premi 
consisteix en una samarreta oficial i 
cinc tapes gratuïtes per la següent 
edició. El segon i tercer premi també 
gaudiran de cinc tapes gratuïtes en 
la pròxima edició.

El resultat del sorteig de les 
urnes es farà públic el  20 de juliol a 
través de les xarxes socials i  L’ACTU-
AL.  Només hi poden participar les 
persones majors de 18 anys. 

Fins diumenge se celebra la cinquena edició de la ruta i concurs 
de tapes corretapa amb 15 establiments participants

  Jordi Rius

EStabLiMEntS
i tapES 
paRticipantS

bar uday
carn amb salsa d’Uday

El calissó d’en Roca
el botifarró d’en roca

cal crustó
Mini sandvitx de pastrami 

Dos passos més
Llom a la sal aromatitzat

El Racó del Mercat
‘Flamenquín’ campestre

El tastet
bacallà daurat amb 
xip de porro

Frutos Ramírez  
Restaurant
remenat de bacallà 
amb cruixent de patata

L’obrador d’en Gregori
coca de recapte vegetal

La balena
pintxo La balena

Mito Sushi Restaurant
Gyoza 2.0

nigromante Restaurant
croqueta

pastisseria Muntada
Jardí Japonès

pastisseria Sant Jordi
‘Lio’ delícies

picapa’t,  
plats i platets 
tires de calamar 

Soho
Morros

cació, i anar de ruta en ruta fins a 15 
establiments, que són els que enguany 
elaboren la seva proposta gastronò-
mica acompanyada de beguda – que 
pot ser aigua, cava, cervesa, aigua o  
vi, en tot cas sempre indicat al local- 
per només 2,50 euros.

“Els establiments es treba-
llen la seva proposta, saben que és 
la porta d’entrada al local i que pot 
suposar l’entrada de nous clients”, 
explica Ivette Hijano, d’ielou Comuni-
cació. Entre els 15 establiments parti-

cipants, hi ha dues pastisseries -Mun-
tada i Sant Jordi- i la incorporació  de 
tres establiments nous,  -El tastet, La 
Balena i Soho-. A l’hora de presentar 
el plat, alguns restauradors aposten 
per reinterpretacions de propostes 
que ja van fer l’any passat. És el cas 
d’El Racó del Mercat amb el seu ‘Fla-
menquín campestre’, homenatge al 
que va fer l’any passat o  el Mito Sushi 
Restaurant, que va guanyar l’any pas-
sat amb  el ‘Gyoza’ i enguany en pre-
senta una versió 2.0. 

Una bona solució per omplir les llar-
gues tardes i nits d’estiu poden ser 
les activitats gratuïtes que munta 
Castellar Jove en col·laboració amb 
l’entitat Cuina de Safareig. Es trac-
ta dels tallers de cuina que es fan 
cada dijous als Safareigs de la Bai-
xada de Palau i la proposta de ma-
ridatges dels divendres.  

Alfonso Fernández, de Cuina 
de Safareig, ha explicat que els as-
sistents als tallers de cuina “tenen 
molt interès i això que tenim ni-
vells molt desiguals des d’aquell  
alumne a qui  li has d’ensenyar a 
tallar fins a aquell que de seguida 
s’atreveix a cuinar”. Dijous pas-
sat, es van elaborar quatre tapes, 

els joves aprenen a cuinar i a assaborir exquisideses
castellar Jove organitza els divendres gastronòmics i tallers de cuina gratuïts tots els dijous de juliol

  J. R.

JuLioL JoVE | actiVitatS

primera nit de maridatge a la terrassa d’El Mirador divendres passat. ||cedida

“totes cuinades per ells matei-
xos”, assegura Fernández. Ahir 
va ser el torn de la cuina vegeta-
riana i els següents dijous serà el 
torn pel taller de pinxos i el darrer 
dijous, el 26, el taller serà de pos-
tres healthy. Per inscripcions, cal 
enviar un correu electrònic a cas-
tellarjove@castellarvalles.cat. En-
cara queden places disponibles en 
algun taller.

Tot i les limitacions de fer un 
maridatge per persona, les places 
per a participar als Divendres gas-
tronòmics a la terrassa d’El Mi-
rador estan hairebé cobertes. Di-
vendres passat es va celebrar la 
primera nit de maridatges amb vins 
i formatges, que es tornarà a repe-
tir el dia 20.  Fernández ha expli-
cat que va presentar sis formatges i 

sis vins que van fer les delícies dels 
joves assistents. Contràriament al 
que es pugui pensar, “els comen-
sals van posar-hi molt interès, 
molt més del que ens podem ima-
ginar. Vam parlar del que els sug-
geria cada vi i quines sensacions 
els aportava”, comenta Fernández.

Per aquest divendres  13 de ju-
liol hi ha una proposta de maridat-
ge de cerveses i tapes fredes. Fer-
nández ha seleccionat una gamma 
de sis cerveses Montseny que van 
des de les més suaus fins a la negra 
“que proposaré maridar-la amb 
xocolata”. L’activitat està limitada 
a persones de fins a 29 anys. En cas 
que no s’omplissin les places -pels 
dies 20 i 27- es donaria accés a per-
sones d’entre 30 i 35 anys que esta-
ran en una llista d’espera.
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Castellar en Comú demana a l’Ajunta-
ment que aprofiti “la nova conjuntu-
ra i el nou govern de la Generalitat 
per aconseguir tornar a tenir el cap 
obert les 24h durant tot l’any”, servei 
que es va perdre amb les retallades de 
la crisi. A través d’un comunicat, els 
comuns insten el consistori a demanar 
una entrevista amb la nova consellera 
de Salut, Alba Vergès. L’Ajuntament ja 
va fer aquesta petició per carta al nou 
president Quim Torra quan va pren-
dre possessió del càrrec. Els comuns 
recorden que “una de les primeres 
retallades que CiU va fer el 2011 i 
que més han afectat a la igualtat 
d’accés als serveis públics van ser 
als CAP, i Castellar n’és un exem-
ple”. En aquest sentit, recorden que 
a través d’una proposta parlamentà-
ria seva es va instar el govern a reo-
brir aquest servei, “petició menystin-
guda tot i que havia rebut el suport 
d’ERC i PDeCAT”, forces polítiques 
que, segons Castellar en Comú, “mal-
grat fan  demagògicament bandera 
d’una d’agenda social, amaguen  les 
seves complicitats amb l’actual go-
vern de la Generalitat”.

taxes universitàries

D’altra banda, Castellar En Comú 
recorda a les famílies dels futurs uni-
versitaris i universitàries del nostre 
municipi que “gràcies a Junts per 
Catalunya i ERC  les matrícules 
tornaran a ser les més cares de l’es-
tat”. Segons ha fet públic aquesta for-
mació, el darrer estudi de l’Observa-
tori del Sistema Universitari xifrava 
en 2.100 euros la despesa anual dels 
estudiants catalans en taxes univer-
sitàries entre el 2009 i el 2015, en un 
informe presentat el gener d’enguany. 
“Són les més cares de l’estat. A Ma-
drid, per exemple, el preu mitjà se 
situa en els 1.700 euros i a Galícia 
en els 832”, diuen en un comunicat. 

En aquest sentit, els comuns de-
manen als republicans castellarencs  
i a la gent de Junts per Castellar que 
donin  explicacions sobre el per què 
d’aquests preus i els emplaça a pre-
sentar una moció al Ple instant el Go-
vern a donar compliment a la rebaixa 
de taxes universitaris “en defensa de 
les famílies i dels futurs estudiants 
universitaris del nostre municipi”, 
subratllen.  || redacció

Òmnium Cultural, l’Assemblea Na-
cional Catalana i l’Associació Cata-
lana de Drets Civils han convocat 
una manifestació a Barcelona pel 
proper dissabte 14 de juliol. Sota el 
lema “Ni presó ni exili, us volem 
a casa”, la manifestació té per ob-
jectiu exigir l’alliberament dels 
polítics catalans empresonats. El 
punt de trobada en què començarà 
la mobilització serà el carrer Tar-
ragona cruïlla amb el carrer de la 
Diputació a les 19 hores.

Des de Castellar del Vallès, la 
secció local de l’ANC està organit-
zant autocars per assistir-hi. De 
moment, tal com explica la respon-
sable de l’ANC de Castellar, Trini 
Pérez, estan acabant d’omplir el 
primer autobús però si s’escau en 
llogarien un altre. La comitiva cas-
tellarenca sortirà a les 17.30h des 
de les piscines de SIGE Puigverd. 
“Després del trasllat dels presos 
polítics, sembla que la situació 
ha millorat però és que l’apro-
pament  es recull a la llei sobre-
tot si a la família hi ha menors 
d’edat”, reivindica Pérez. Quant 

Crítiques a ERC i Junts 
per Castellar per la no 
reobertura del CAP a la nit

Autocars per anar a la 
manifestació de dissabte 
pels presos i exiliats

trini pérez, d’anc castellar || arxiu

caStELLaR En coMú | SaLUt i edUcació anc | MobiLització EDucació | MUnicipi

El Consell Escolar Municipal va acor-
dar el 27 de juny passat el calenda-
ri del proper curs, en la darrera re-
unió que ha celebrat aquest òrgan el 
curs 2017-2018. Així, durant la sessió 
es van acordar els dies de lliure dispo-
sició dels centres escolars per al pro-
per curs, que seran el 2 de novembre, 
el 7 de desembre, el 18 de març i el 13 
de maig. També es va informar de la 
data d’inici de curs, que el 2018-2019 
començarà el dimarts 4 de setembre 
en el cas de les escoles bressol munici-
pals i el dimecres 12 de setembre en el 
cas dels centres de segon cicle d’edu-
cació infantil i d’educació primària, els 
centres concertats d’ESO i l’Escola 
Municipal de Música. L’Escola Muni-
cipal d’Adults començarà les classes di-
marts 18 de setembre (dilluns 17 es farà 
la presentació de les classes), mentre 
que la data d’inici dels cicles formatius 
i batxillerat encara s’ha de concretar.
Les vacances de Nadal tindran lloc 
del 22 de desembre al 7 de gener, men-
tre que en el cas de les escoles bres-
sol municipals s’han programat del 
31 de desembre al 4 de gener. Pel que 
fa a l’aturada de Setmana Santa, tin-
drà lloc del 13 al 22 d’abril i del 17 al 22 
d’abril, respectivament. Les  dates de 
final de curs seran els dies 21 de juny i 
19 de juliol.   || redacció

Darrera reunió del 
Consell Escolar

a la participació, la responsable de 
l’ANC de Castellar assegura que 
“serà bona”. “Amb l’apropament 
no n’hi ha prou. No han comès cap 
delicte i per tant han de ser lliures. 
No estarem tranquils fins que no 
siguin a casa seva”, afegeix Pérez.

Per tal de reservar plaça a l’au-
tocar de Castellar, des de l’ANC apun-
ten que es pot trucar al telèfon 677 
69 30 24 o bé 657 29 51 94, i que els 
interessats també poden contactar 
amb l’organització al local d’entitat 
al carrer Sala Boadella, 11. El preu 
del viatge és de 7 euros.   || r. gómez
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ESpai SaLuDabLE

 
No sempre es necessita anar al 
metge de forma presencial; alguns 
problemes mèdics es poden soluci-
onar contactant virtualment amb 
nosaltres, sense haver de despla-
çar-se al CAP. Des de fa uns mesos 
disposem de l’eConsulta, una eina 
de comunicació digital entre els 
pacients i metges/infermers, per 
fer front a aquestes necessitats ac-
tuals i complementant així, l’aten-
ció presencial integral. Els paci-
ents només hi poden accedir des de 
La Meva Salut (LMS), un espai de 
consulta que ens permet tenir cura 
de la nostra salut a través de dife-
rents serveis en línia de forma se-
gura i confidencial. Hi podem con-
sultar els informes d’urgències o 
d’un ingrés, els dies de les visites 
programades/proves, els plans de 
medicació o els resultats de labo-
ratori/radiologia. Per poder-hi ac-
cedir us heu d’adreçar al CAP i el 
personal de gestió i servei del tau-
lell us facilitarà un usuari i una pa-
raula de pas, i us explicarà amable-

LauRa LLobEt doctora de família del cap castellar

ment com funciona.
Dins de LMS hi ha un quadre 

amb l’eConsulta que s’ha de clicar 
per accedir-hi. Quan un ciutadà 
envia una eConsulta es genera una 
visita en l’agenda del seu metge o in-
fermera. D’aquesta manera les con-
sultes queden arxivades en l’histori-
al clínic del pacient. Quan el metge 
respon a la consulta, l’usuari rep una 
notificació per correu electrònic.

La eConsulta es presenta com 
una via de contacte directa molt 
útil per la gent que treballa o que 
no vol perdre temps en desplaça-
ments innecessaris.

Exemples de possibles eCon-
sultes serien: demanar informació 
sobre una prova que us han fet, ex-
plicar-nos com teniu la tensió ar-
terial després d’un canvi de medi-
cació, enviar-nos el resultat de la 
revisió empresa (es poden adjun-
tar arxius), fer una consulta sobre 
la vostra medicació...  Així mateix 
permet al metge de capçalera enviar 
alguns resultats de proves mèdiques 

La consulta 
virtual arriba al 
CAP Castellar

(si s’han pactat prèviament amb el 
pacient) o posar-se en contacte per 
saber com evoluciona el seu estat de 
salut. Infermeria també podrà fer 
el seguiment utilitzant aquesta via, 
per exemple d’una dieta per perdre 
pes o d’una deshabituació del tabac.

Aquesta nova eina digital és 
una oportunitat de millora en l’ac-
cés a les consultes i per suposat, es 
demana utilitzar el sentit comú. La 
consulta presencial al CAP segueix 
sent necessària en la majoria dels 
casos, però no sempre. És impor-
tant tenir present que la resposta a 
una eConsulta pot ser al mateix dia 
o bé pot tardar uns dies, depenent de 
l’agenda del professional consultat, 
i que òbviament els motius mèdics 
urgents requereixen sempre una vi-
sita presencial, no una eConsulta.

Esperem que   l’ús adequat 
d’aquest nou servei serveixi per 
millorar la qualitat en l’atenció que 
us oferim des del CAP. 

Aprofito l’escrit per desit-
jar-vos un feliç estiu!

Unes 55 persones van participar 
el passat diumenge 8 de juliol, al 
salt solidari “Mulla’t per l’escle-
rosi múltiple” a les piscines del 
Sige Sport Puigverd. Durant tot 
el matí de diumenge a la piscina 
coberta també es podia nedar per 
l’esclerosi múltiple i participar 
així al cúmul de metres nedats, 
que en total en van ser 12.900.

És el novè any que les instal-
lacions esportives de la vila parti-
cipaven a l’esdeveniment. També 
es podia comprar alguns articles 
com tovalloles, necessers, bosses, 
samarretes de la Fundació Escle-

rosi Múltiple. 
En el conjunt de tot Catalu-

nya, més de 110.000 persones es 
van sumar a la celebració del 25è 
aniversari del Mulla’t per l’Es-
clerosi Múltiple. En total s’han 
recaptat 350.000 euros, que es 
destinaran a l’Esclerosi Múltiple 
infantil. El plat fort va tenir lloc a 
les 12.00 hores a la Plaça del Mar 
de Barcelona amb un concert del 
grup juvenil Macedònia, que va 
interpretar la cançó  Mulla’t que 
ha composat especialment pels 25 
anys de la campanya.  || redacció

Novè salt solidari a la 
piscina descoberta del SIGE

SoLiDaRitat | mulla’t per l’esclerosi múltiple

Moment del salt multitudinari del ‘Mulla’t’ a la piscina descoberta. || cedida
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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.

  Junts per castellar

esport és una activi-
tat beneficiosa des 
de múltiples punts 
de vista. És un actor 
cabdal en el mante-
niment d’hàbits de 

vida saludables i contribueix po-
sitivament al desenvolupament 
físic i humà durant la infància i 
la joventut, però també juga un 
paper important com a dinamit-
zador social i com agent partici-
pant en la cohesió d’una societat. 
Sovint, però, no es destinen prou 
esforços en la implementació de-
polítiques efectives en l’àmbit es-
portiu, ja sigui per deixadesa o per-
què s’anteposen altres qüestions 
que, erròniament, es consideren 
prioritàries en detriment del tei-
xit associatiu esportiu.
La gent de JxCastellar considerem 
que l’associacionisme esportiu és 

L’
Un nou model esportiu 
per a Castellar

un eix integrador en la vida soci-
al i cultural del poble, així com un 
agent potenciador d’uns hàbits de 
vida saludables que, per tant, com-
porta un benefici pel col·lectiu que 
cal posar en valor. 
Per això, considerem que el teixit 
esportiu ha de ser considerat un 
element d’alta prioritat per part 
del consistori.
Atès que, en el marc de la redac-
ció d’una nova llei de l’esport de 
Catalunya, s’ha iniciat un debat 
nacional sobre quin i com hauria 
de ser el model esportiu del país, 
creiem oportú traslladar i obrir 
també aquest debat al nostre mu-
nicipi per tal de definir i promoure 
un model esportiu ambiciós. Pro-
posem desenvolupar un pla de fo-
ment de l’esport que proposi una 
sèrie d’accions a portar a terme 
atenent a les necessitats de les en-
titats esportives, després d’haver 
escoltat les opinions de les matei-
xes i d’altres actors d’interès en 
aquest aspecte.
D’altra banda, creiem que és neces-
sari impulsar, en el marc d’aquest 

pla i més enllà del mateix, una re-
lació constant entre centres edu-
catius i entitats esportives per tal 
de fomentar una major participa-
ció per part de joves del poble en la 
vida esportiva, així com potenciar 
un major desenvolupament de ta-
lent propi i identificat amb el poble. 
És important, també, treballar ple-
gats amb els centres educatius per 
tal que els joves puguin compatibi-
litzar la pràctica de l’esport amb 
la seva vida acadèmica per evitar 
així l’abandonament de l’activitat 
esportiva en començar els estudis 
superiors. D’altra banda, també 
volem impulsar iniciatives per a 
l’ús d’equipaments esportius per 
part de grups d’adults i veïns que 
ho sol·licitin. 
És l’hora de replantejar-nos el 
model esportiu que volem i, per 
això, des de JxCastellar, amb la 
presentació d’una moció al res-
pecte al proper ple del mes de 
juliol,obrim el debat a tothom qui 
vulgui participar i tingui aporta-
cions en pro de bastir un pla de fo-
ment de l’esport per a Castellar.

No em fa cap mena de 
recança definir-me com 
a creient no practicant. 
Aquesta convicció és es-
trictament personal i ben 
poc té a veure en una con-
cepció espiritual excloent. 
Vaig entrar a l’entorn ano-
menat cristià i que, en més 
o menys profunditat m’ha 
acompanyat sempre, de la 
mà de mossèn Sebastià Ros-
sell l’any 61. Aquell sacerdot, 
de qui en desconec del tot les 
seves virtuts, va esguerrar 
el tret quan en mullar-me la 
clepsa amb les aigües baptis-
mals va apuntar dues possi-
bilitats de cara al meu futur 
que ben poc tenen a  veure 
amb la realitat. L’home va 
augurar que jo seria futbo-
lista o capellà... Mare de Déu 
de l’Empenta, que n’anava 
d’equivocat, l’home!

Fou uns anys més tard 
(i havent tastat i aparcat per 
sempre la primera de les dues 
opcions) que vaig començar 
a anar a doctrina, a fer d’es-
colà i a combregar , tot i que 
fos d’una manera pueril i in-
nocent, amb les premisses 
d’una engrescadora rentada 
de cara a l’església de la mà 
d’un Concili Vaticà II de què 
temps més tard en vaig co-
nèixer l’existència. Dit d’altra 
manera: en uns moments de 
la meva vida vaig tenir mol-
tes més possibilitats de cal-
çar-me les Sandàlies del Pes-
cador que no pas les botes de 
l’Eladio, Reixach, Martí Fi-
losia o Fusté... És aleshores 
quan vaig conèixer a Mossèn 

En memòria de Mossèn Joan Bernadas

Bernadas, quan vaig coincidir 
amb una fornada de salesians 
de Sentmenat d’idees consi-
derades perilloses, quan vaig 
tractar un parell de vicaris 
que van estimar-se molt més 
passar a ser excel·lents pares 
de família abans que uns sa-
cerdots d’actitud reprovable. 
Mossèn Joan fou un home sin-
gular. Tot i la meva curta edat, 
ben aviat vaig poder consta-
tar que el seu tarannà devia 
trencar motlles en el context 
en què es movia, tradicional-
ment, un ordenat. No em va 
costar gaire descobrir que no 
a tothom li semblava prou bé 
que el “Credo”, sortís a respi-
rar aire molt menys resclosit 
que el d’un encarcarat temor 
d’un Déu que tot ho controla; 
ni que a nosaltres ens adver-
tís, que beneir-nos la bicicle-
ta no ens feia immunes a l’in-
evitable pelada de genolls i 
colzes: la voluntat Divina no 
arribava a controlar el camí 
de Can Casamada on posà-
vem a prova tant les nostres 
cames com l’habilitat amb els 
pedals. Mossèn Joan tenia 
amics i els tenia arreu: trepit-
java el carrer, no sentia cap 
mena de por de manifestar el 
que pensava i cultivava molt 
bona relació amb tothom fins 
amb els que no acostumen a 
trepitjar mai sagrat. Per tot 
això, ben aviat es va conver-
tir en un roc a la sabata per a 
molts dels apriorísticament 
“seus”. Va fer-se capellà per 
convicció, per servir als al-
tres, la seva mare, Pepita, 
ho ratificava una i altra ve-

obituaRi | MoSSèn Joan bernadaS torné (1928-2018)

a la dreta, Mossèn Joan bernadas a castellar. || cedida

gada. Pel que sembla aquesta decisió, segons 
vaig sentir a explicar, no va complaure gaire 
la família igualadina que li tenia destinada una 
sort ben diferent: donar continuïtat al negoci. 
Afortunadament, la decisió fou tan ferma que 
la lluita a favor d’un món millor va guanyar una 
peça de les que no sovintegen. Aquest preve-
re va ser un home recte, tenaç, tossut i, sobre-
tot, conseqüent amb els seus preceptes. Venia 
molt sovint a casa, el teníem com un amic i mai 
no va preguntar-nos si érem budistes, hinduis-
tes o Adventistes del Setè Dia, ni perquè tení-
em més deler per clavar detallada al rostit que 
no pas a beneir la taula que l’avi Victo presidia.

Estic segur que són molts els Castellarencs 
(en majúscules) que el recordaran. Quan el verb 
militar en alguna causa que s’escapolia de l’es-
tablert era una temeritat, en Bernades ja el con-
jugava, amb aquell deix convençut que surt del 
més pregona de l’ànima. La seva gran innova-
ció fou canviar els mots “dirigir” per “servir”.

Després vingueren Colònies, el tema con-
trovertit de la Pedrera, Forja, l’amistat oberta 
amb un exiliat il·lustre com Lluís Montagut, fou 
el pal de paller en la reedició del llibre de Vergés 
i Mirassó, encontres, desencontres, sermons 
contundents allunyats d’allò políticament cor-
recte i moltes llàgrimes quan va dir-nos adeu...

Un bon i merescut Cel, mossèn. Els vam 
tenir la gran sort de conèixer-te, et recordarem 
sempre.  || víctor valls

El pic de l’onada de calor arribarà el cap de setmana

Un fort ruixat inesperat, intermitent i elèctric va sorprendre el ves-
pre de dilluns passat els castellarencs. La tempesta d’estiu va dibui-
xar un cel en flames, rogenc i porpra sobretot a les acaballes de la 
jornada. El breu episodi de pluja va ser l’avantsala d’una setmana de 
calor intensa en què les temperatures han vorejat els 35 graus a alguns 
punts del municipi.  Amb tot, segons ha anunciat el Servei Meteoro-
lògic de Catalunya, el pic de la primera onada de calor de l’estiu arri-
barà aquest cap de setmana. És per això que Protecció Civil ha anun-
ciat que mantindrà activat el pla especial PROCICAT en fase d’alerta 
per les altes temperatures. Aquest episodi de calor intensa serà espe-
cialment acusat a ponent i a l’extrem nord del país, a les comarques 
del Segrià, Ribera d’Ebre i Alt Empordà, que podrien registrar tem-
peratures que  s’enfilaran fins els 40 graus. Entre els consells que ha 
divulgat Protecció Civil per fer front a l’onada de calor, destaquen el 
fet que cal hidratar-se molt sovint, beure força aigua i evitar beure 
alcohol i fer àpats copiosos. També recomanen evitar sortir al carrer 
en les hores de màxima insolació, i si s’escau, cobrir el cap amb una 
gorra i dur roba lleugera. En aquest sentit, Protecció Civil apunta que 
és millor passejar les mascotes o sortir a fer esport a l’aire lliure en 
les hores de menys calor, a primera o a última hora de la jornada.  Els 
principals col·lectius de risc són els infants, els majors de 75 anys i les 
persones amb malalties cròniques. || text: r.gómez foto: daNi rodilla

Foto DE La SEtMana
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opinió

 Josep Maria calaf*

ot i l’evidència que dar-
rere de l’economia cir-
cular hi ha una exten-
sa filosofia pel que fa 
al concepte i a l’aplica-
ció cal fer un esforç de 

síntesi per fer entendre quins són els 
conceptes que es perfilen com a mo-
dels econòmics d’actuació en el món 
i especialment a Europa.
L’economia tradicional, també ano-
menada lineal, es basa molt en la fór-
mula “produir, utilitzar i llençar”. 
Però l’esgotament dels limitats re-
cursos naturals del planeta ha obli-
gat a plantejar noves fórmules que 
permetin un creixement no basat 
únicament en la utilització de matè-
ries primeres. Així neix el concepte 
“economia circular” que vincula la 
producció més al model “reduir, re-
utilitzar, reciclar, recuperar” que a la 
utilització de les matèries primeres.

T
Economia circular

FINAL D’ESTIU
Se’n va l’estiu.
Breu i ardorós, ha estat/ profunda-
ment intens i torbador./Un somni 
s’ha esvanit per sempre, i ara el 
vent/ me n’anuncia un altre./No de-
tura/ mai el seu curs, la vida./I és el 
creure/ que l’amor allibera, el que 
em manté/ amb els ulls expectants 
altra vegada.
Miquel Martí i Pol

He tingut la sort de 
viure la meva feina 
amb intensitat. Bé, 
encara, la hi visc, se-
gurament perquè la 

meva personalitat conforma un bloc 
gens homogeni de passió i fermesa 
davant la vida. No ha estat sempre 
així, sinó que s’ha anat formant al 
llarg dels anys i ara s’hi troba en un 
estat complex de variabilitat que 
provoca moments d’eufòria però 
també de melangia. Així és la vida, 
un anar fent, un camí que no es de-
tura, un rierol que passa per con-
trades diverses i es troba immers 
en situacions que no concebia i que 
li marquen per sempre, fins que es 
fon amb la grandesa del mar i se 
n’adona de la seva petitesa.
Un dels fets més rellevants del meu 
treball és el contacte amb les per-
sones. I d’entre elles, els professio-
nals que m’han acompanyat al llarg 
de gairebé quaranta anys. Impossi-
ble recordar-los a tots i destacar-ne 
la seva contribució a la configura-
ció de la meva personalitat. Tots i 
cadascun d’ells han subscrit aquell 
pacte no escrit que ha ajudat a for-
mar-me, a educar-me i a trobar les 
solucions adients a cada problema. 
Podríem dir que la meva persona-
litat és la suma d’aquestes petites i 
grans col·laboracions.
No obstant això, i acceptant el valu-
ós ajut de tots i totes, sempre hi ha 
algú que et marca d’una manera es-

  tot és res i res és tot. || JoaN muNdet

Nova vida*

pLaÇa MaJoR

JoSEp aSEnSio
professor inS castellar

 pepe Leiva*

esport té un component 
eminentment compe-
titiu. A tots ens agrada 
guanyar, demostrar que 
som capaços de supe-

rar-nos. Però l’esport també busca la 
formació integral de les persones. La 
pràctica esportiva ens permet des-
cobrir determinats valors que ens fa 
millor persones i millors ciutadans. 

L’
Un reconeixement 
merescut

Aquest és l’aspecte que volem destacar 
amb l’acte de reconeixement de mèrits 
i valors dels esportistes locals, que di-
jous va celebrar la seva sisena edició.
Com sempre, amb aquest acte hem vol-
gut fer un reconeixement de les fites 
esportives dels castellarencs i castella-
renques però també posar l’accent en 
els valors i les actituds positives, més 
enllà de les marques o les medalles 
aconseguides. És un reconeixement a 
l’esportista que s’esforça per guanyar i 
que al mateix temps contribueix a que 
la nostra societat, el nostre col·lectiu, 
sigui una mica millor.
L’esport és una gran escola de vida, 
ajuda a superar les contrarietats, forma 
el caràcter, ens defineix com a indivi-
dus socials.
En nom propi i de tot el consistori vull 
felicitar a tots els esportistes guardo-
nats i, al mateix temps a animar-los a 
continuar fent esport, més enllà del 
èxits. No oblideu mai que tots sou uns 
grans campions. Independentment de 
la fita aconseguida, tots heu entrenat 
durament, us heu esforçat, heu lluitat i 
heu obtingut el vostre premi. Felicitats.

*Regidor d’Esports

pecial, algú que influeix directament 
a la teva vida, algú que dona impuls 
de manera cabdal a les teves emo-
cions, a les teves propostes, i que 
acaba convertint-se en una icona, 
en un reflex i en un model a seguir. 
En el meu cas, aquesta figura l’ha 
representada en Jaume Quera, un 
company, més que un director que, 
com ell ha dit en to irònic, “passa a 
millor vida”, referint-se a la jubila-
ció. Admiració, és el que sento per 
una persona empàtica, amant de 
la seva feina fins a límits insospi-
tats, un matemàtic amb grans dosis 
d’humanisme, capaç d’entendre les 
particularitats més ínfimes d’un 
centre educatiu, passional malgrat 
la seva timidesa, competent, ferm 
en les seves conviccions i respec-
tuós amb les dels altres. Han estat 
gairebé quinze anys de feina con-
junta on en destaco la seva absolu-
ta creença en les persones, la qual 
cosa em va demostrar el primer 
any que vaig trepitjar l’institut i on 
em va ajudar en moments compli-
cats. Em consta que ho ha fet amb 
aquells que els ha calgut. També 
cal subratllar la seva implicació 
en tots i cadascun dels projectes 

de cada departament, donant-los 
la importància necessària i trans-
formant-los en plans de centre. Se-
gurament això ha estat una de les 
seves màximes: la transcendència 
de les petites coses, la força d’allò 
inapreciable, que esdevé vigorós 
amb la simbiosi de tot un grup.
Malauradament, la feina diària 
impedeix en molts casos endins-
ar-se en la personalitat més ínti-
ma dels companys amb els quals 
compartim hores i hores. He trigat 
uns anys en descobrir un Jaume 
sensible, amant de la lectura i de 
la natura. Ell em va revelar un es-
criptor francès, Pierre Lemaitre, 
amb una obra inquietant, amb una 
història magistralment redacta-
da i que va colpejar la meva ment, 
Ens veurem allà dalt. Després va 
venir Tres dies i una vida, del ma-
teix autor, mentre jo li parlava me-
ravelles de Dolores Redondo i de 

Carme Chaparro. Així, amb curts 
diàlegs referents a les nostres lec-
tures passaven els dies i les setma-
nes fins que en Jaume diu adeu a un 
recorregut professional carregat de 
treball constant i meticulós.
A vegades no som conscients de la 
importància que tenen les persones 
que ens acompanyen al llarg de la 
nostra vida professional. Valorem i 
molt la família i els amics, però obli-
dem amb massa facilitat aquells amb 
els quals passem un terç del dia. És 
cert que no és senzill crear vincles 
quan ens absorbeix una ocupació 
que demana estar atent i alerta. Mal-
grat tot, cal fer-ho. I en Jaume Quera 
ha representat per a mi i per a molts 
companys un suport vital per a la 
bona marxa de la tasca educativa. 
Fins l’últim moment ens ha animat a 
continuar perfeccionant les nostres 
tasques, a treballar de manera col-
laboradora i responsable, a impul-

sar projectes de millora i a corregir 
els nostres errors. Es diria que ha 
acomplert la funció d’un pare que 
estima els seus fills i els condueix 
cap a bon port. 
I ho ha fet pausadament, amb hu-
militat i amb prudència, amb una 
gran dosi de paciència amb tothom, 
demostrant una vàlua personal que 
deixarà una forta empremta. Ell dirà 
segurament que ha fet allò que li per-
tocava, però tots els que hem com-
partit les mateixes vivències sabem 
que la seva implicació ha estat per 
sobre del que si li demanava. El seu 
humanisme pur i sincer recorrerà 
per sempre les aules de l’Institut Cas-
tellar i de tota la vila, esdevenint per 
a molts una icona de saviesa i de seny. 
Moltes gràcies, Jaume.

*a Jaume Quera i company, en 

reconeixement a la seva tasca a l’institut 

de castellar

na concepció de l’economia circular 
permet generar creixement i ocupa-
ció ja que no es basa tant en eliminar 
el consum com en reorientar-lo dràs-
ticament. I al mateix temps preser-
var eficaçment el medi ambient i els 
seus recursos naturals.
Els abocadors són indicadors dramà-
tics de la quantitat de residus que ge-
nerem. De fet només observant-los la 
ciutadania pot prendre consciència 
de la gravetat del problema.  
Les dues principals eines potents que 
el legislador ha trobat per revertir la 
situació es valorar el binomi residu–
recurs i pagar per no reciclar. La pri-
mera, efectivament, ens fa adonar de 
les enormes possibilitats d’activitat 
econòmica que representa el resi-
du. La segona pretén repercutir en 
l’individu o en la societat els costos 
de no reciclar.
Deslliurats, doncs, de l’angoixa d’ha-
ver de triar entre ocupació i sostenibi-
litat ens podem permetre la llicència 
de “llençar” antics prejudicis i “re-
cuperar” nous plantejaments perquè 
les nostres decisions ja no caldrà que 
siguin valentes. N’hi haurà prou que 
siguin, simplement, responsables. I 

contra decisions responsables no hi 
ha arguments suficientment acre-
ditats que els puguin rebatre. Com 
sempre, tot es possible amb la con-
dició que no deixem de lluitar. O, com 
deien en el maig del 68: cal somiar 
l’impossible per obtenir el possible

*Regidor d’ERc

Els experts afirmen que l’economia 
tradicional requereix més recursos 
naturals, consumeix més energia i 
contamina més l’ambient que l’eco-
nomia circular.
I, per altra banda, l’economia circular 
proposa una verdadera revolució pel 
que fa a l’activitat empresarial i eco-
nòmica. Obliga a dissenys que con-
templin la reutilització o el reciclatge 
al llarg de la vida del producte. Pro-
mou canvis en la producció que con-
templin més matèria reciclada que 
matèria primera. Replanteja la dis-
tribució tot afavorint la proximitat. 
Fa repensar el consum tot exigint re-
ducció d’envàs o afavorint la venda 
a granel. Obliga a canviar dràstica-
ment la recollida tot millorant el per-
centatge i l’eficiència. I fa aparèixer 
noves indústries de reciclat creant 
ocupació i activitat.
Per primera vagada, doncs, el Parla-
ment Europeu i el Consell d’Europa 
plantegen que posar en discussió i, si 
cal, en crisi el model actual d’econo-
mia lineal no implica de cap manera 
assumir riscos d’entrar en una reces-
sió econòmica. Al contrari. La moder-

H
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esports

tres victòries de l’escola de 
trial a la copa barcelona

l’escola de trial ‘elBixu’ va tancar 
la participació en la segona prova 
puntuable de la copa Barcelona a 
sant antoni de vilamajor amb tres 

victòries: alan rovira en expert, 
Naia rovira en benjamí (foto) i lluc 
roa a prebenjamí. a banda, Jan Her-
raiz era 3r a r3, marti troya a pre-
benjamí, izan téllez, 6è als alevins 
i el seu germà unai aconseguia la 
9a posició als benjamins.

Eric Rubio, 2n a porqueres

el pilot de motocròs eric rubio va 
aconseguir la segona posició en 
el campionat de cursa america-
na disputat a Porqueres i perta-
nyent a l’accema. el castellarenc 

va aconseguir la 5a posició al crono, 
acabant en 2a posició en la prime-
ra cursa. el de l’escola d’mx dany 
rodríguez va acabar en 3a posició 
a la segona, tot i córrer amb la roda 
de la moto punxada, sumant així la 
segona posició absoluta.

Els corredors de la quarta edició de la Salamandra trail nocturna, en el moment de la sortida. || cedida

èxit de la Salamandra més solidària
La cursa nocturna va congregar a 90 participants, que van col·laborar amb la causa de la fundació Sant Joan de déu

La Salamandra Trail Nocturna, 
cursa en benefici de la fundació de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Bar-
celona, va ser tot un èxit, aplegant 
en la seva quarta edició a més de 
90 atletes.

“La cursa més punk del Vallès” 
organitzada pel Centre Excursionista 
de Castellar va constar de tres pro-
ves diferents, els 6 i els 14 km i la Sa-
lamandra Kids dedicada al públic in-
fantil, on els participants de la cursa 
llarga van recórrer des del Puig de la 
Creu - Fonts Altes, Canyelles - Serra 
Pinós pel corriol posterior, Catafau- 
Serra Pinós pel corriol anterior fins 
a arribar a Castellar. Van ser un total 
de 80 corredors entre els dos recor-
reguts llargs i 13 els nens de la cursa 
infantil, que prèviament a la sorti-
da dels grans, gaudien d’un trajecte 
molt assequible.

En categoria absoluta, als 14 
km era Eduard Villalba (1:25,30) 
qui s’imposava al recorregut tèc-
nic de corriols i camins, seguit per 
Dani Rodríguez (1:26,30) i Jordi Gis-
bert (1:28,00). Isabel Criach (1:58,00) 
entrava en 14a posició, sent la millor 
fèmina i seguida per Ingrid Tarragó 
(2:17,00) i Tere Soley (2:17,01) que en-
traven en 22a i 23a posició, just des-
prés de l’alcalde de la vila, Ignasi 
Giménez (2:02,01) i el regidor Joan 
Creus (2:02,02). 35 eren el total de 
participants en aquesta modalitat.

Pel que fa a la cursa dels 6 km, 
l’atleta especialitzat en canicròs, 
Marc Gallego era el guanyador des-
prés de cobrir la distància en un 

 albert San andrés

total de 40:30, seguit d’Oriol Mar-
tínez (40:40) i de Guillem Gimeno 
(40:50). En categoria femenina, l’at-
leta del Club Atlètic Castellar, Alba 
Reig (55:00), aconseguia la cinquena 
posició absoluta i la primera femeni-
na, superant a Eva Planell (1:02,00) 
que entrava vuitena absoluta i Sara 
Muñoz (1:04,30) que ho feia en 10a 
posició. 45 participants van pren-
dre la sortida en aquesta categoria, 

amb 23 homes i 22 dones.
Des de l’organització del Centre 

Excursionista de Castellar van expli-
car que “un any més, la Salaman-
dra Trail no ha fallat. A la tarda, els 
més petits, van recórrer amb gran 
velocitat un bon tros de l’itinera-
ri preparat per la cursa nocturna, 
demostrant del que són capaços. 
A la nit, els runners van gaudir, 
en una part de la cursa, d’un tra-

çat molt tècnic i un final de cursa 
súper ràpid. Des de l’organització 
agraïm a totes les corredores i cor-
redors que han pres part d’aques-
ta 4a edició perquè el seu esforç va 
destinat solidàriament a la Uni-
tat de Càncer Infantil de l’hospi-
tal Sant Joan de Deu. Igualment, 
agraïm a tots els comerços de Cas-
tellar que s’han volgut sumar col-
laborant de forma desinteressada. 

També agraïm d’una manera molt 
especial a totes i tots els voluntaris 
que han fet possible un nou èxit de 
la Salamandra”.

La quantitat recaptada amb 
els preus de les inscripcions (12 € 
per les categories grans i de 5 per la 
kids) serà destinat a la construcció 
del Pediatric Càncer Center Barce-
lona, projecte de l’Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona. 
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toni Garcia, 
tercer a les 24h
el pilot castellarenc aconsegueix pujar al podi en la 
categoria d’open Superbike amb el calàbria Motor

Enguany, tres han estat els pilots castella-
rencs que han participat en les 24 hores de 
resistència de Catalunya. Toni Garcia-Du-
que (Team Calabria), David Jaén (Motobox.
cat) i Ferran Clusellas (TSB Motos) preni-
en la sortida de la 24a edició d’una cursa de 
resistència hereva de la tradició que va co-
mençar el mític traçat de Montjuïc, on es 
van realitzar entre 1955 i 1986.

Les qualificacions van deixar als prin-
cipals favorits, el Kawasaki Català i el Folch 
Endurance en primera i segona posició, 
mentre que l’equip sabadellenc de l’Insti-
tut Castellarnau -amb patrocini de la pas-
tisseria Sant Jordi i dirigit pel castellarenc 
Julián Rodríguez- aconseguia la vuitena po-
sició absoluta. Toni Garcia era 18è, seguit 
de David Jaén que marcava la volta més rà-
pida del seu equip per sortir des de la 20a 
posició. Clusellas aconseguia la 47a plaça 
després de diversos problemes durant la 
sessió, caiguda inclosa d’un company.

A les 12.00 h de dissabte, el pols s’ac-
celerava a la recta del Circuit de Barcelo-
na-Catalunya, on la mítica sortida tipus 
Le Mans -els pilots surten corrent des de 
la banda contrària d’on es troba la moto- 
deixava clavada la moto de Jaén, encarre-
gat de sortir pel seu equip. La Yamaha YZF 
R1 del Motobox no volia arrencar i això dei-
xava al de Castellar a les últimes posicions. 
Fent gala d’un pilotatge estratosfèric, Jaén 
avançava a més de 10 pilots a la primera 
volta i durant la primera hora de pilotatge 
embogia per complet, deixant al seu equip 
en vuitena posició, amb una lliçó de llibre 
de com pilotar una moto.

Poc després arribava el primer torn 
pel del Calàbria i ‘Too Fast Toni’ feia honors 
al seu malnom per aconseguir també una 
remuntada digna dels millors, buscant el 
cos a cos amb pilots i equips de major enti-
tat. Des del seu box li demanaven calma: la 

moto no podia aguantar aquell ritme durant 
22 hores més. Tot i això deixava al seu equip 
en la 13a posició absoluta, havent pujat a la 
moto en la 24a plaça.

Ferran Clusellas pujava a la seva 
BMW S1000RR a la tercera hora, però 
els problemes mecànics li impedien millo-
rar registres.

L’equip Motobox començava a tenir 
problemes a la setena hora, amb el trenca-
ment d’una llanta, caient a la 24a plaça i per-
dent sis voltes, tot i que a meitat de cursa 
remuntaven novament fins a la novena po-
sició, fins que la campana de l’embragatge 
es trencava ocasionant una fuita d’oli que 
obligava a l’equip reusenc a abandonar. Jaén 
es quedava sense premi a una feina espec-
tacular. “Aquest any estava preparat per 
fer unes cursa amb un molt bon ritme. 
Va ser una llàstima tots els ensurts que 
vam patir, ja que teníem un bon ritme” 
va explicar Jaén.

Al box del Calàbria la cosa no marxa-
va gaire diferent i se’ls afluixava la femella 
de l’embragatge, perdent oli. Poc després 
cremaven la instal·lació elèctrica i al matí 
patien una caiguda. La retirada del Gaspar 
Racing a una hora pel final els donava el 
podi de la categoria d’Open Superbike, ar-
ribant en tercera posició després de rodar 
676 voltes, 66 menys que els guanyadors, el 
Kawasaki Català Aclam. “No ho esperà-
vem per tots els problemes que hem tin-
gut. Però l’última hora ha estat decisiva 
i és el que tenen les curses de resistèn-
cia, que fins al final no es decideix res” 
va explicar ‘Too Fast Toni’.

Clusellas, tot i els problemes amb el 
canvi després de la caiguda als entrena-
ments i de rodar gairebé tres pilots durant 
les 24 hores, aconseguia acabar en 29a posi-
ció final i 10a de la classe SST1. “Vam patir 
una caiguda als lliures i no vam poder fer 
dos dels quatre cronos, sortint penúltims 
i fent relleus molt curts, amb pràctica-
ment tres pilots” va explicar Clusellas. 

 albert San andrés

‘too Fast toni’ al podi del circuit de barcelona-catalunya. || a. saN aNdrés

David Jaén al seu box abans d’un relleu al capvespre del circuit. || a. saN aNdrés

Ferran clusellas en acció durant la tarda de dissabte. ||  a. saN aNdrés
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“L’ascens era l’objectiu de la temporada”

El tècnic Raúl 

Jodra donant 

ordres als seus 

jugadors durant 

un temps mort 

al puigverd. || a. 

saN aNdrés

el tècnic hospitalenc ha aconseguit en només una temporada redreçar la situació del primer equip del cb castellar

· una bona temporada amb 
l’ascens de categoria acon-
seguit i els plans que han sor-
tit bé.
L’ascens era l’objectiu marcat a 
principi de temporada. Tot i les 
dificultats hem fet una bona feina, 
amagant entre tots les carències 
de l’equip, per poder explotar el 
potencial d’altres facetes del joc. 
Ens ha sortit bé i estem molt con-
tents tot i no poder posar la cire-
reta a la temporada amb la clas-
sificació per la final a quatre de 1a 
Catalana, encara que crec que la 
cinquena posició absoluta és justa.

· potser l’espina clavada va 
ser no aconseguir la 1a plaça 
a la lliga.
Si no haguéssim perdut amb l’AE-
SE en el primer partit de la segona 
volta, on ho teníem tot controlat, 
hauria sigut molt diferent tot. És 
cert que quedaven encara moltes 
jornades, però segurament aquella 
derrota va fer que el que va venir 

  albert San andrés

Va arribar al club amb la missió 
de fer-lo tornar a Copa Catalunya, 
aconseguint canviar la mentalitat 
derrotista del CB Castellar dels úl-
tims anys

EntREViSta

Raúl Jodra

fos com va ser, amb una ratxa de 
victòries molt bona. Només vam 
perdre amb AESE, Collblanc i 
Roser B a la segona volta.

· a principi de temporada vas 
trobar-te un equip en una si-
tuació difícil i vas revertir la 
situació. Quin balanç fas de 
la feina feta?
El balanç és molt bo, perquè venir 
a Castellar, un lloc amb molta tra-
dició de bàsquet, per on han passat 
molts jugadors i entrenadors bons 
no és fàcil. L’equip portava molts 
anys a Copa Catalunya i el fet de 
estar a 1a catalana era un arma 

de doble tall. La gent podia caure 
en el pessimisme, però el club va 
voler revertir la situació. Van ha-
ver-hi incorporacions importants 
per evitar-ho. S’havia de retornar 
l’esperit guanyador a l’equip i crec 
que l’equip ha estat molt sòlid en 
aquest aspecte. Vaig adaptar-me 
al club per arribar a l’estabilitat 
suficient per obtenir el que hem 
aconseguit. 

· als últims anys, el cb caste-
llar era un equip trist i això s’ha 
canviat aquesta temporada.
L’entusiasme de cert jugadors s’ha 
contagiat a la resta de la plantilla. 

tits determinants en pistes com-
plicades com la del Lluïsos ens va 
penalitzar molt. En defensa no ho 
hem patit tant.

· ara pot semblar tot flors i vi-
oles, però la temporada no ha 
estat fàcil.
Érem un dels equips favorits des 
d’abans de començar. Baixar de 
Copa et dona aquest cartell, però 
no teníem l’equilibri que necessi-
tàvem. Hauria estat molt més cò-
mode tenint-lo, però canviar la di-
nàmica ens ha fet no dubtar en els 
moments difícils, on la tranquil-
litat ha imperat en tot moment, 
fins i tot en els dolents i no ens ha 
fet entrar en pànic.

· La comunió amb l’afició 
també ha estat bona i potser 
és el millor regal per a l’equip.
Evidentment, ja que l’equip s’ha 
buidat durant la temporada i això 
ha propiciat més públic. Hem anat 
de menys a més i de tenir cent per-
sones a l’inici a veure el Puigverd 
gairebé ple en alguns partits i tenir 
una mitjana de 200-300 persones 
cada cap de setmana. L’equip ho 
nota i així treu la millor versió.

· Què veurem la pròxima tem-
porada a copa?
Tot depèn de com podem reforçar 
la plantilla. Mantindrem el que ens 
ha funcionat i intentarem arreglar 
el que no. Encara estem en procés 
de tancar la plantilla i encara ens 
falten una part important com son 
els interiors. 

Tothom està content i tothom vol 
continuar, tot i que ho haurem de 
valorar. Som persones i l’objectiu 
és ser feliç i tothom s’ha pogut sen-
tir valorat en aquest equip.

· El joc interior ha estat la 
major carència, tot i que 
l’equip s’ha acabat adaptant.
Hem sabut amagar la carència. 
Anàvem curts d’interiors, tot i tenir 
bons jugadors en aquesta posició. 
Potser on no hem trobat l’equilibri 
ha estat més en atac on no hem ge-
nerat gaire perill sobre la pintura. 
Ens hem hagut de reinventar en 
aquest aspecte, tot i que en par-
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FutboL | reForçoS

La UE Castellar 
es reforça per 
la 2018-19

Després de perdre la catego-
ria i tornar a Segona Catalana, 
la UE Castellar es reforça per 
afrontar el que serà una difícil 
temporada, on tots els equips 
que van descendir del grup 1 de 
Primera Catalana -Sabadell B, 
Mollet, Cardedeu, acompanya-
ran als castellarencs al grup 
IV de Segona, fent el grup de 
la mort.

 L’equip de Juan Antonio 
Roldán ha fitxat al jove porter 
Pau Roldán, procedent del Mer-
cantil, al lateral  dret Adrián 
Ruz i al mitjapunta Óscar Car-
mona, els dos del Sabadell Nord 
i aconsegueix el retorn del cas-
tellarenc Candi, fins ara al Pla-
nadeu de Sabadell. 

A banda, els juvenils 
Éric del Pino -lateral dret-, el 
migcampista Adrià González i 
el central Carlos Peñalver pas-
saran a formar part del pri-
mer equip, tot i que amb fitxa 
del filial. 

D’altra banda, Iker 
Roldán, Óscar Esteban, els ger-
mans Rubió i Carlos Saavedra 
són baixa.  || a.s.a.

Georgina Garcia 
cau a segona ronda
La tenista castellarenca no aconsegueix 
passar de 2a ronda als dobles de Wimbledon

tEnniS | WiMbLedon

Georgina Garcia va caure en segona 
ronda dels dobles, en la segona incur-
sió de la tenista castellarenca en un 
dels Grand Slam. L’Huracà -que no va 
aconseguir classificar-se a l’individual- 
ho va fer com a lucky-loser als dobles.

La parella formada per Garcia 
i l’hongaresa Fanny Stollar va supe-

rar les angleses Sarah Grey i Olivia 
Nicholls (6-4/6-3) al primer partit de 
la prèvia, caient per 6-2/4-6/2-6 en-
front de la parella formada per l’aus-
traliana Arina Rodionova i la belga 
Maryna Zanevska. Tot i això, l’aban-
donament de la competició d’alguna 
de les parelles classificades, perme-
tia a la dupla formar part del torneig 
britànic, on s’enfrontaven a primera 
ronda amb la luxemburguesa Mandy 
Minella i Anastasija Sevastova (21 
al WTA individual), superant-les 
en només 49 minuts per un contun-
dent 1-6/2-6.

Després de la victòria, Garcia i 
Stollar es creuaven amb la veterana 
txeca Kveta Peschke de 43 anys i 21a 
al WTA de dobles -l’única disciplina 
on participa- i amb la nord-america-
na Nicole Melichar (33 WTA de do-
bles), que les superaven per 2-6/4-6, 
posant fi a l’aventura de la castella-
renca i l’hongaresa per terres angle-
ses. Amb aquesta participació, Gar-
cia ha pogut debutar aquest any a dos 
grans: Wimbledon i Roland Garros. 

 albert San andrés

Garcia i Stollar a Wimbledon. || cedida oriol alcaraz al podi. || cedida

El ciclista castellarenc, Oriol Alcaraz, ha revalidat el títol de campió 
d’Espanya de cronoginkama individual. 

Baños de Molgas (Ourense) va ser l’escenari on el ciclista de la 
selecció catalana va marcar un temps rècord de 2.19, aconseguint so-
brepassar tots els obstacles sense cap penalització i una diferència 
de cinc segons respecte al segon classificat. A la cursa de ciclisme en 
línia, una caiguda amb trencament de la bicicleta, el va privar d’acon-
seguir un bon resultat a la prova, acabant en 51a posició.

D’altra banda, la ciclista de 14 anys, Nicole Castillo, del Corvi 
Team va aconseguir la victòria a la final de l’Open de Barcelona de 
bicicleta de muntanya disputat a Avià (Berguedà). La ciclista caste-
llarenca s’imposava en categoria infantil amb una diferència de més 
de cinc minuts respecte a la segona classificada de la prova.  

Oriol Alcaraz, campió 
estatal de cronoginkama 

cicLiSME | c. eSpanya
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concert de Shake & Laü al 
calissó d’En Roca, aquest 
diumenge, amb vermut

el calissó d’en roca ha programat, 
per aquest diumenge, un concert  
i vermut a les 12.30 hores. el grup 

convidat és shake & laü i oferiran 
un repertori de soul, blues, boo-
guie i funk. aquesta proposta és 
la carta de presentació de  l’oferta 
lúdica i cultural que acompanyarà 
cal calissó en la seva nova etapa 
amb Jordi roca. 

Ens refresquem amb l’origi-
nal presentació de sangria 
de cava de Quins fogons 

Hi ha poques begudes tan típiques de 
l’estiu com la sangria. de vi o de cava, 
acompanyada de fruita i ben fresque-

ta, és un clàssic. aquesta setmana les 
noies fogoneres ens en porten una de 
ben original, presentada de manera di-
ferent, que segur que us sorprendrà. 
en podeu veure el vídeo al facebook 
de Quins fogons, a lactual.cat i 
al facebook i Youtube de l’actual. 

“He fet un disc que parla molt de mi”

· Quin és el repertori que presen-
tes a castellar aquest divendres?
Presento un disc que ha sortit fa 
súper poc i que es diu I am, i que 
estem presentant arreu. Inclou dotze 
cançons, deu en anglès i dues en ca-
talà, que tenen colors diferents entre 
elles, tot i que segueixen la mateixa 
línia. Soc terrible posant etiquetes, 
no sabria dir-te un estil concret, però 
sí que beuen d’influències america-
nes, i molt soul. 

· i de què parlen?
És un disc molt personal, que parla 
molt de mi, del què m’ha fet plorar i 
passar-ho malament i del què m’ha 
fet riure. Té un color molt intimista. 
Les lletres parlen de trencaments. Per 
exemple, hi ha un dels temes en català 
que parla de la mort. Bé, més aviat, de 
la soledat. I molts temes parlen de fer-
se gran, que és amb el que m’he trobat 
en aquest disc, que m’he fet gran i no 
he sabut massa què m’ha passat. Tant 
la lletra com la música  són meves, i el 
David Soler les ha produït. 

· com has gestionat aquest salt 
a la fama i als escenaris?
Tinc la sensació que algú m’ha ficat 
aquí i que ara s’han de prendre de-
cisions, i que totes són molt impor-
tants, i les he patit. Amb l’EP que 
vaig treure que es diu Black & White 
ja vaig viure un creixement personal 
molt bèstia, però amb aquest disc 
m’he trobat que l’he portat més jo 
sola, les decisions ja no han sigut de  
la banda, sinó que la que ha estat al 
davant i ha donat la cara he estat jo, 
tot recau sobre mi. Això és molt guai 
però també t’obliga a créixer, perquè 

Només té 19 anys i presenta el seu 
primer disc ‘I am’, produït per David 
Soler. Actuarà als jardins del Palau 
Tolrà aquest divendres, a les 21.30 h

EntREViSta

pauLa VaLLS 
cantant

  Marina antúnez

aquestes decisions d’ara marcaran 
molt el que vingui després. 

· com portes les crítiques del 
públic?
Doncs a mi m’és igual tocar per tres 
que per tres-centes persones. Jo vull 
que el meu treball sigui igual de sin-
cer i que me’l senti molt meu, molt 
honest, molt de veritat. Qui es pres-
siona més soc jo. Quan he treballat 
el disc no he mirat massa que agra-
dés a la gent sinó que em convencés 
a mi, que jo n’estigués segura i que 
tingués ganes d’explicar aquestes 

el que hi ha al disc i és el que jo volia 
donar. Està bé poder fer els temes 
amb un color més intimista, però el 
disc l’hem fet a banda. Als directes 
omples molt, llueix més el projec-
te. Per exemple, l’acompanyament 
de bateria. 

· La teva és música per escoltar, 
més que per ballar?
Sí, això em diu la gent. És molt inti-
mista, és música per asseure’s escol-
tar al sofà o per fer hores en cotxe. 
Hi ha qui diu que soc una barreja de 
Norah Jones i Amy Winehouse. Pot-
ser sí que hi ha aquesta barreja, per-
què hi faig sortir la dolçor i cura de les 
cançons de la Norah i el vessant més 
marrano i potent de l’Amy.

· Quan va començar, la teva rela-
ció amb la música?
A casa sempre he viscut immersa en 
la música. El meu pare toca el piano 
i sempre s’ha escoltat molta músi-
ca,  a la família. He anat a molts con-
certs. Des dels 4 anys que vaig a l’es-
cola de música de Manlleu. El meu 
instrument preferit és la veu, però 
hi ha tants instruments que m’agra-
den que els tocaria tots!  Viure de la 
música és el meu somni fet realitat 
i ara he de lluitar per això. La idea 
és seguir per aquest camí i créixer. 

· Què n’esperes, del públic de cas-
tellar del Vallès?
No conec Castellar i em sap molt 
greu, m’està passant a molts pobles 
on estic anant a tocar... Espero que 
ens ho puguem passar molt bé. A mi 
m’encanta fer concerts, m’encanta 
tocar i parlar amb la gent. Acabar el 
concert i dir: vull tornar a Castellar!

La cantant manlleuenca paula Valls actua aquest vespre, als Jardins del palau tolrà. || cedida

cançons, d’aquesta manera, i que 
el so fos el que em defineix. Tenir el 
meu disc a les mans i dir: sí, ho he fet, 
i ho he fet bé. 

· a castellar, t’acompanyarà la 
banda al directe?
M’acompanya David Soler, a la gui-
tarra i direcció musical; Oriol Roca, 
a la bateria; Miquel Sospedra, al baix, 
i Dani Ferrer, al piano. Tocar amb la 
banda és diferent que tocar sola. L’ex-
periència que dona sobre l’escenari 
és diferent. Poder presentar el disc 
amb banda és molt guai, perquè és 
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En fila índia, l’un darrere l’altre, una 
vintena d’hongaresos arrenquen a 
dansar fent saltirons. Una mà a darre-
re l’esquena i l’altra alçada, o ambdu-
es a la cintura. Acompanyats per dos 
violins i un violoncel, les tirallongues 
dels barrets, d’ells, alcen el vol quan 
segueixen el ritme de la música. Les 
faldilles es despleguen quan elles ba-
llen fent giragonses sobre si mateixes.
La indumentària hongaresa dels ba-
lladors arribats des de Ráckeve –el 
poble que dona nom a la formació, 
Kéve de Ráckeve – va sorprendre, 
aquest divendres, a la gent aplega-
da a la plaça del Mirador per veure 
la dansa tradicional d’aquest indret 
proper a Budapest. Barrets amb plo-
mes, túniques de vellut, botes mas-
culines fins a sota dels genolls, ar-
milles...  A l’escenari, es formava un 
mosaic de coloraines pels vestits de 
color blau, verd, marró, blanc ocre i 
vermell llampant. Durant els quatre 

a Hongria o a 
castellar, la dansa 
tradicional és viva

de l’escenari, on també hi havia els 
músics. Els nois picaven amb bas-
tons d’un metre d’allargada, els feien 
girar i se’ls passaven. Portaven sa-
bates que, a cada saltiró, dringa-
ven, i feien petar els palmells de les 
mans contra les cuixes. Els cossos 
d’ells i d’elles, agafats per l’esque-
na, giraven com baldufes. Cridats 

baLLS | nitS d’eStiU

El grup Kéve de Ráckeve en plena actuació divendres passat al la plaça d’El Mirador   . || Q. Pascual

L’ayrshire Fiddle orchestra va actuar als Jardins del palau tolrà || m. aNtúNez

concERt | nitS d’eStiU

Escòcia va sonar 
als Jardins del 
Palau Tolrà

L’Ayrshire Fiddle Orchestra, forma-
da per una trentena de joves músics 
escocesos, va actuar divendres al ves-
pre als Jardins del Palau Tolrà,  com-
partint escenari amb la Jove orques-
tra de Castellar del Vallès (JOCVA), 
amfitrions de l’acte, i l’Orquestra del 
Conservatori Victòria dels Àngels de 
Sant Cugat. 

L’acte va comptar amb 300 es-
pectadors, que van aplaudir l’actu-

ació de la més de setantena de joves 
que han participat en aquest inter-
canvi de joves músics d’Escòcia i Ca-
talunya. Els catalans els tornaran la 
visita al mes d’abril.

El concert es va iniciar amb un 
parell de peces interpretades per les 
orquestres locals. A continuació, l’or-
questra escocesa va seguir, amb un re-
pertori més extens interpretat exclu-
sivament amb instruments de corda. 
Hi va haver interpretacions prou re-
coneixibles, peces populars que, més 
enllà d’Escòcia, s’han fet internacio-
nals. I d’altres, més desconegudes. El 
concert va arribar al final amb la in-
terpretació conjunta per part de les 
tres orquestres participants de dues 
peces, una catalana i, l’altra, escocesa.

L’Ayrshire Fiddle Orchestra va 

oferir moments especials, és el cas, 
quan dues violinistes solistes van 
adreçar-se des de les primeres files al 
públic per interpretar la peça; també 
va ser molt aplaudit el moment en 
què, dues de les joves intèrprets, van 
dansar per a l’audiència el ball tradi-
cional escocès. 

L’Ayrshire Fiddle Orchestra, di-
rigida per Douglas Clark, desprèn ale-
gria i bon humor. Segons Carles Miró, 
director de la JOCVA i de l’orquestra 
de Sant Cugat, “ens hem adonat que 
tenim moltes coses en comú, amb 
aquests músics escocesos”.

El concert es va acabar una hora 
i quart més tard, amb aplaudiments i 
amb la sensació que, sense dubte, Es-
còcia havia visitat Castellar del Vallès 
durant una estona.  || m. aNtúNez

balls que van oferir, a més, van vari-
ar continuadament la vestimenta, 
adequant-la a cada dansa, per ofe-
rir una mostra encara més extensa 
de la cultura hongaresa.

L’escenari vibrava quan els ba-
lladors picaven amb els dos peus a 
terra. “Els seus balls són molt dife-
rents dels nostres”, aprecia la Rosa 
Lladós, presidenta del Ball de Gita-
nes de Castellar, l’entitat que va con-
vidar la formació, que és a Catalunya 
per participar a la Mostra de Dansa 
de Cerdanyola. “Tenen uns balls 
espectaculars”, reconeix. Després 
del primer ball, la formació va baixar 
de l’escenari per continuar dansant 
a terra, on se sentien més còmodes.

‘Txas!’. Un dels balladors treia 
un flagell i el feia espetegar contra el 
ciment de la plaça del Mirador. Els 
espectadors, a uns metres, restaven 
sorpresos. “Hei, Hei, Hei!”, cantava 
un home, amb veu greu, des de dalt 

pel ritme que s’escampava per la 
vila, la Plaça del Mirador s’anava 
omplint de castellarencs.

Entre el Ball de Gitanes i la 
dansa hongaresa hi ha més diferèn-
cies que semblances: “Els seus balls 
són molt de picar de peus i saltar”, 
explica Lladós. Tanmateix, compar-
teixen un ingredient essencial amb 

l’entitat castellarenca: l’amor desin-
teressat per mantenir viva la cultura. 
Els Kéve de Ráckeve  van fundar-se 
l’any 1983, vuit anys després que el 
Ball de Gitanes es constituís com a 
entitat en actiu de forma continuada. 
La porta de Castellar segueix oberta 
per rebre’ls l’any vinent, una altra ve-
gada.  ||  g. PlaNs
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quest passat cap de 
setmana, al teatre 
La Bàscula de Sa-
badell es va repre-
sentar la coneguda 

tragèdia de Shakespeare ‘Hamlet’, 
en una versió de teatre musical cre-
ada per Escènics, una escola de te-
atre de Sabadell que ja ha vist estre-
nats diversos muntatges anteriors 
en els quals ha treballat. 

En aquesta ocasió, la seva  di-
rectora Irene Garrido afronta un 
gran repte, l’adaptació de ‘Hamlet’ 
per reconvertir-la en un musical. 
Fent tàndem amb Adri Mena, com-
positor castellarenc i l’autor de tota 
la banda sonora d’aquest muntatge, 
aconsegueixen assolir amb èxit l’ob-
jectiu, convertir una obra de text en 
una obra de teatre musical. I se’ns 
surten prou bé. 

El text, traduït pel castellarenc 
Joan Sellent - qui tampoc s’ha volgut 
perdre la proposta i se’l mira aquest 
dissabte des de la primera fila  - s’ha 
intentat respectar al màxim, adap-
tat per a les cançons, on s’ha fet una 
lletra pròpia que segueix la narració.

Una tragèdia cantada

A

crònica

direcció: irene Garrido

títol: ‘Hamlet’

intèrprets: producció Escènics

lloc: La bàscula (Sabadell)

Hora: 21.30 h

dia: 07 de juliol de 2018

jadors perfectes. Com la música, de-
fugint el musical tradicional i apro-
pant-se a la música moderna i d’autor. 

El ‘Hamlet’ de La Bàscula’ se-
gueix en marxa aquest proper cap de 
setmana. Divendres, dissabte (doble 
funció) i diumenge.

Segurament, alguns dels es-
pectadors que vam tenir la sort de 
poder-la veure el passat cap de set-
mana, estarem d’acord que l’espai on 
s’ha estrenat aquest ‘Hamlet’, es fa 
massa petit per a gaudir plenament 
de tot el que està tenint lloc a escena.

En certs moments, la passarel-
la tant propera a les primeres files i 
l’escenari, també limitat al fons pels 
músics que toquen durant tota l’esto-
na en directe, dificulta captar prou bé 
alguns de les expressions  dels actors. 
Tant de bo, ara que Escènics té pro-
ducció pròpia, aquest ‘Hamlet’ pugui 
estrenar-se en un teatre més gran. 

‘Hamlet’ de la producció Escè-
nics, dividit en dos actes i una mitja 
part, manté tens i atent el públic du-
rant dues hores i mitja, i s’expressa 
amb tota la seva esplendor musical 
i actoral.  || MaRina antúnEZ

La paraula es respecta, el vers 
de Shakespeare s’hi sent de prop, 
“ser o no ser, aquest és el dilema”, 
diu Hamlet, en la pell de l’actor cas-
tellarenc Gerard Portolés. A la tra-
gèdia, aquest Hamlet pensador i fi-
lòsof acaba sotmeten la seva ira a la 
violència i assassinat. I serà mort, 
ell també, per Laertes, que interpre-
ta el també actor castellarenc Car-
los Lecegui, que venjarà la mort del 
pare Poloni, assassinat per Hamlet.

El repartiment es completa 
amb els actors i actrius Joel Almi-
rante, Aina Jaume, Ana Meléndez, 
Christian Montenegro, Júlia Perich 
Ariadna Pozo, Pep Carpena, Xajo 
Gorina i Lluís Saus. Tots ells, versà-
tils cantant i també com a intèrprets 
dramàtics. Sobretot, si la valoració 
la fem tenint en compte que estem 
veient una obra de teatre amateur.

I si d’elogis parlem, no ens 
volem oblidar el vestuari, una cre-
ació de Maritxu, que es mostra ele-
gant i detallista, sense excessos i en 
la juta mesura, amb la versatilitat a 
cavall del vestuari clàssic i modern, 
on cada actor i actriu seran els pen-

Hamlet, a l’esquerra, s’encara amb la seva mare Gertrudis. || cedida

Festa Major a can 
Font i ca n’avellaneda

Divendres 13, a les 20 hores, les 
urbanitzacions de Can Font i 
Ca n’Avellaneda inicien la seva 
Festa Major amb un “chupina-
zo”. Durant tres dies, les activi-
tats amenitzaran el cap de set-
mana.Quasi tots els actes tenen 
lloc a la Penya Arlequinada, ex-
cepte alguns puntals. 

A les 21.30 h de divendres, 
es podrà gaudir de la quarta gala 
de “Tu vecino me suena”. Es trac-
ta d’una proposta on el públic pot 
cantar en solitari o en grup el seu 
cantant preferit fent playback. A 
les 23 hores s’oferirà una copa de 
cava i coca a càrrec del Forn Va-
lero. I a les 00.30 h hi haurà ses-
sió remember amb Dj Umberto.

Dissabte, a les 10.30 h, co-
mença l’activitat festiva “ballem 
zumba” al camp del carrer Riera 
i, al mateix lloc, a les 11.30 h, s’ha 
programat una Festa Holi. Es ven-
dran bossetes de colors a partir 
de les 10 h.

A les 16 hores s’ha previst un 
concurs de botifarra i Mahjong 

amb els socis de la Penya Arle-
quinada.  Mitja hora més tard, es 
faran unes Olimpíades de Festa 
Major: vermells contra blaus. 

A partir de les 21.30 h tin-
drà lloc el sopar de Festa Major 
al local de la Penya Arlequinada 
i, més tard, es podrà gaudir d’una 
exhibició de ball de saló amb Pas 
de Ball. Ja a les 23 h, s’obrirà el Ball 
del Fanalet amb l’orquestra Sara’s. 

Diumenge a les 10 es farà una 
xocolatada amb xurros i s’instal-
larà un inflable a la piscina de 
Penya Sport fins a les 13 h. A les 
12 s’obre el canó d’escuma al cos-
tat del local social. 

A les 14 h de la tarda, es farà 
el dinar de germanor, al bar de la 
Penya. A les 16 h es podrà gaudir 
d’un espectacle amb el Mag Pipo 
i, a les 17 h, de màgia amb el Mag  
Víctor. A les 19 h, les havaneres 
amb els Mariners d’Egara ame-
nitzaran la vetllada, també amb 
rom cremat. A les 20 h s’ha previst 
el “chupinazo” de final de Festa 
Major.   || m. aNtúNez

ball del fanalet durant la Festa Major de can Font i ca n’avellaneda 2017. || Q. P.

durant tres dies, més d’una quinzena 
d’activitats ompliran les urbanitzacions

uRbanitZacionS | 13, 14 i 15 de JULioLtEatRE | SabadeLL
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nits marcades al calendari
el canet rock és un dels festivals musicals preferits pels castellarencs

cRònica | FeStiVaLS

N’hi ha que esperen impacients l’ar-
ribada de l’estiu per atapeir el male-
ter de cervesa fresca, calçar-se unes 
sabates tronades –d’aquelles que no 
sap greu empolsegar– i treure de l’ar-
mari un barret estrambòtic reservat 
per les grans cites, potser publicitat 
amb la marca d’una beguda alcohòli-
ca o de refrescs. Sovint, són joves que 
atresoren una valuosa col·lecció de 
samarretes estampades amb el nom 
dels grups de música catalans més ve-
nerats, algunes amb les mànigues re-
tallades per ventilar les aixelles de la 
xafogor. Reciten de memòria les seves 
cançons i aprendre la lletra de cada 
nou tema s’entoma amb la responsa-
bilitat d’un deure existencial. En ver-
mell, probablement al calendari de la 
nevera, hi deuen tenir un grapat de 
festivals de música anotats.

El Xavi Graells carrega –al cos-
tat de la cervesa fresca– dues ca-
dires de càmping al cotxe i hi puja. 
Posa el GPS direcció al Canet Rock. 
Té 21 anys i s’hi trobarà amb una de-
sena de castellarencs de, si fa o no 
fa, la seva edat. Des que el festival 
de música va ressuscitar, el 2014, és 
el quart any seguit que s’hi ha apun-

  Guillem plans tat i ha gaudit, sobretot, de conjunts 
com els Manel, els Amics de les Arts, 
els Catarres, Aspencat, Zoo i la Raíz. 
“El millor que té és que en una nit 
agrupa una quantitat de grups ca-
talans que en pocs llocs pots trobar; 
i hi ha un ambient molt bo”, explica 
sobre el Canet Rock. Del mateix grup 
d’amics, alguns dels quals ja tenen 
l’entrada per l’any vinent, l’Anna Oli-
vencia, tot i portar el turmell embe-
nat per un esquinç, tampoc se’l volia 
perdre. “És una nit intensa, però 
única”, expressa. A principis d’agost, 
també anirà a l’Arenal Sound, a Bor-
riana, i, igual que la resta de la colla, 
no acostuma a fallar a l’Acampada 
Jove, que se celebrarà del 18 al 20 de 
juliol a Montblanc: “Va més enllà 
de la música, et permet compartir 
moments amb els amics, conèixer 
gent i reivindicar el moment polí-
tic”, considera sobre el festival tar-
ragoní de tres dies.    

A l’horitzó es dibuixa un oceà 
inundat de caps que saltironegen al 
dictat del ritme de l’escenari. Entre 
les 23.000 persones, hi ha un grup de 
Capgirats. El Xavier Alhomalla, un 
dels castellers de la vila, ja ha gau-
dit de Doctor Prats, que l’any passat 
van ser a Castellar per Festa Major, i 

espera amb delit Macaco i Txaran-
go. Però, per ell, els festivals són un 
pretext que transgredeix la música: 
“Viure la vida del campament és 
espectacular. La gent que conei-
xes, la platja, el càmping... Són 
com unes mini vacances”, diu, tot 
recordant el seu pas per l’Arenal 
Sound. “El que més em mola del 
Canet Rock és el bon ambient, el 
benestar que s’hi sent. No hi ha 
malentesos”, comenta l’Aleix Rus-
sell, que té 18 anys i hi ha anat amb 
uns quants castellarencs.

El cel ha mudat de pell dues ve-
gades. A plena tarda, el Canet Rock 
ha arrencat amb els egarencs Sense 
Sal i, després de set o vuit actuaci-
ons més, entre les quals Animal, 
Brams i Els Amics de les Arts, el sol 
s’ha escapolit. La nit ho ha ennegrit 
tot, però per poca estona. El temps, 
entre cançó i cançó, vola. I ara torna 
a clarejar. Els castellarencs ento-
nen l’últim Compta amb mi, dolç, 
d’Alguer Miquel, que tanca el festi-
val. “Estic molt cansada”, admet 
la Maria Sáez, de la colla del Xavi i 
l’Anna, que ha aprofitat el festival per 
compartir una nit amb la seva cosina 
de Lleida. Fins d’aquí a uns quants 
dies, probablement, no recuperarà 
la veu. “Però tots aquests mals es 
tornen insignificants quan són 
conseqüència d’una nit màgica”, 
matisa. Als ulls esgotats dels mor-
tals que segueixen dempeus, s’hi lle-
geixen les ganes d’enganxar el llit. 
Altres castellarencs ja dormen als 
seients de darrere del cotxe, van 
a buscar el tren o són a l’autobús 
de tornada. 

El barret estrambòtic, publi-
citat amb la marca d’una beguda 
alcohòlica o de refrescs, i reservat 
per a les grans cites, probablement 
ha acabat perdut. Sense cerveses, 
el maleter sembla més gran. I a les 
sabates, completament empolsega-
des, s’intueix el rastre d’una de les 
grans nits marcades en vermell al 
calendari de la nevera. 

Els castellarencs van veure sortir el sol al canet Rock. || u. germà

Dissabte 7 de juliol, la Casa de Andalucía de Castellar del Vallès va dur a 
terme un festival flamenc que va tenir molt bona acollida. L’Auditori Mun-
cipal Miquel Pont es va omplir de gom a gom en motiu de la celebració. A 
l’acte hi van actuar el Cuadro de Baile de Casa de Andalucía de Castellar, la 
Asociación de Can Carner, Can Parellada de Terrassa i els cantadors Car-
los Reiloba i Jordi Díaz.   ||  m. a.

caSa DE anDaLucÍa | aUditori MUnicipaL

Èxit del festival flamenc

bREuS

Moment del Festival Flamenc a l’auditori Municipal Miquel pont. || cedida

La XColleen Fest és una proposta im-
pulsada per la perruqueria Colleen 
Salon que tindrà lloc aquest diumen-
ge a la plaça de Catalunya, des de les 
9 hores fins a les 23 h. Aquest és un 
actes solidari per “Unidos por ellos”, 
que ha estat possible gràcies a la col-
laboració de l’Ajuntament, Jordi Ber-
tran Design, el bar K’A Proveche, Our 
Solution Site, Terranova CNC 14, Co-
pisteria Castellar, ADA, Les Roses de 
la Iaia, Berta (roses de metall), The 
Penguins (cd’s firmats), Cher Acro, 
Ari Sol Sombra (taller d’ungles soli-
dàries) i Andrea i Bruno (maquillat-
ge infantil i corporal).

S’han programat activitats, so-
bretot, de dansa i música. També hi 
haurà xocolatada per a tothom, ma-

pLaÇa cataLunYa | acte SoLidari

La XColleen Fest omplirà la plaça Catalunya

quillatges, manualitats, espectacle 
infantil i espectacle dels Castellers 
de Castellar. 

Les exhibicions de ball seran 
d’aeròbic, balls llatins, exhibició 
freestyle, masterclass hip hop i 
breakdance, espectacle de lluita, 
masterclass d’arts marcials i defen-
sa personal, bodygym i bodycombat.

A més, també s’han previst els 
concerts musicals amb Tres de vit, 
Enea, Nera López, M. Avis, Ana Na-
varro, Dani Blanco, Adrián Jura-
do i Nello. 

Els discjòqueis també hi tin-
dran cabuda amb un vermut elec-
trònic d’Aitor Cage & Eliu Tantrich 
i una cloenda a càrrec de Rippin & 
Efren Kairos.  ||  m. a.
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DEStaQuEM EXpoSicionS

del 13 al 22 de juliol de 2018

DiVeNDres 13
 
de 17.30 a 19 h - pRopoSta
Juguem en família: taller de circ i 
berenar de final de curs
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
organització: 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 h - FaVES tEnDRES
Xerrada sopar sobre 
‘Dones al jazz’
cal Gorina · org.: cal Gorina

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

22.30 h - MúSica
Swing amb Dj pau Fuster
cal Gorina
org.: cal Gorina 
 
 
 
 
 
 

Dissabte 14

a partir 10.30 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
 
 
de 9 a 23 h -  pRopoSta
X colleen Fest: esdeveniment so-
lidari “unidos por ellos”
pl. de catalunya
org.: colleen Saloon

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

12.30 h - MúSica
Shake & Laü: Vermut concert amb 
soul, blues, booguie i funk
cal calissó
org.: calissó d’en roca

DilluNs 16 
 
 
19.30 h - pRopoSta
taula rodona sobre l’adopció
Sala de petit Format de l’ateneu
org.: pdecat castellar

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimarts 17

19 h -  pRopoSta
ple municipal
ca l’alberola
org.: ajuntament

20.30 h - baLL
open curs de bachata
i roda cubana
plaça catalunya
org.: ajuntament 
 

Dimecres 18
 
19.30 h -  cinEMa
piratas del caribe: 
En el fin del mundo
auditori Municipal
org.: ajuntament (castellar Jove)

Dijous 19 
 
19 h - taLLER
Juliol Jove: taller de pinxos
Safareigs de la baixada de palau
org.: castellar Jove (ajuntament)

21.30 h - baLL
Sardanes amb la cobla Marinada 
plaça del Mercat
org.: aSac i ajuntament 
 

DiVeNDres 20
 
 
tarda - tEatRE
Representació de l’Stage de 
teatre Musical Estiu 2018
Sala de petit Format de l’ateneu
org.: espaiart
 
 
 
 

a partir de les 21 h - FESta
35a Revetlla de Sant Jaume
carrer de Sant Jaume
org.: Veïns del pla

21.30 h - MúSica
Homenatge a La trinca amb la 
cobla Lluïsos i la cia. Loropardos 
Jardins del palau tolrà
org.: ajuntament

22 h - pRopoSta
Juliol Jove: maridatge de vins i 
formatges
terrassa d’el Mirador
org.: castellar Jove (ajuntament)

 
 
Dissabte 21
 
 
a partir de les 18 h - FESta
35a Revetlla de Sant Jaume
carrer de Sant Jaume
org.: Veïns del pla

 

DiumeNge 22

a partir de les 12 h - FESta
35a Revetlla de Sant Jaume
carrer de Sant Jaume
org.: Veïns del pla

“Seguint la petjada dels càtars o 
bons homes. GR107
divendres 13  · 20.30 h ·  local cec

aquest divendres, al local del centre 
excursionista de castellar es projecta la 
primera part del documental  “seguint 
la petjada dels càtars o Bons homes. 
gr107”.  manel figuera i tomás mas pre-
sentaran l’audiovisual. el documental 
parla del sender de llarg recorregut i se 
centra, a la primera part, des del santuari 
de Queralt  a Bellver de cerdanya. el re-
corregut total, d’entre 185 i 205 quilòme-
tres, transcorre entre el santuari i el castell 
de montsegur (País de foix, a l’occità-
nia). es pot fer a peu, a cavall i, en la majo-
ria de trams, en bicicleta de muntanya. els 
“bons homes” o els “bons cristians” eren 
els termes amb què els càtars es referien 
a ells mateixos. la segona part es projec-
tarà divendres 21 de setembre

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 13 cataLunYa 
diSSabte 14 ViLÀ 
diUMenGe 15 ViLÀ 
diLLUnS 16 caStELLaR 
diMartS 17 EuRopa 
diMecreS 18 caSanoVaS 
diJoUS 19 RoS 
diVendreS 20 pERManYER 
diSSabte 21 cataLunYa 
diUMenGe 22 cataLunYa 

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

“Res no m’excita tant com un espai buit en un mapa”
Benedict Allen

@erika_mendez @j.frami14 @jninerola
Begur cel rogent, pluja o vent vestigis de la història

MEMòRiES DE L’aRXiu D’HiStòRia 

inStaGRaM · @lactual 

Imatge excepcional i insòlita de la tradicional arribada de l’ambaixador dels reis d’orient pels volts 
de Cap d’Any, aquesta vegada, amb un helicòpter que va aterrar dins del camp de futbol Pepín 
Valls, diumenge a la tarda d’un dia gris i rúfol. A part dels seus patges, fou rebut per la Pubilla i 
les Dames d’Honor, les senyoretes Anita Rovira, Montserrat Domingo i Maria Carme Girbau. Per 
aquells anys, possiblement era la primera vegada que aterrava un helicòpter al poble.  || autor: tor-

reNts || foNs: arxiu d’Història || arxiuHistoriacastellar@gmail.com ||  faceBook.com/arxiuHistoria 

arribada del Sr. ambaixador, 29 de desembre de 1963

Optimón Òptics.
Passeig, 36 · T| 93 714 22 88

opticaoptimon.cat

Què faràs amb les 
ulleres antigues?

Recoma-
nació

penúltima

Maria Josefa angulo Moreno
68 anys · 7/7/2018
  
antonia Muñoz Lara
88 anys · 5/7/2018

Res de tirar-les! Els pots donar un ús molt 
més intel·ligent i, sobretot, solidari. A Op-
timón Òptics col·laboren amb l’ONG Òptics 
pel Món, un projecte que es du a terme des 
de fa més de cinc anys on recullen les ulle-
res amb lents que ja no s’utilitzen i es lliuren 
a persones en indrets del món amb pocs re-
cursos. L’establiment de Castellar és un dels 
punts col·laboradors amb el projecte on dipo-
sitar les ulleres antigues. Des d’aquí, s’envi-
en a la Universitat d’Òptica i Optometria de 
Terrassa per organitzar tot el material, espe-
cificar la graduació i el tipus de lents. Poste-
riorment, un grup d’òptics-optometristes es 
desplacen a diverses zones del món on mun-
ten una consulta i realitzen exàmens visuals 
al major nombre de persones possible. En 
cas de detectar qualsevol anomalia refrac-
tiva es determina la prescripció adequada 
per a cada pacient i se’ls lliura les ulleres de 
manera gratuïta. 
Si et compres unes ulleres noves durant les 
rebaixes, pensa en l’ús que li pots donar a 
les antigues.



del 13 al 19 de Juliol de 2018

la contra

patricia Giménez

El meu lema és 
periodisme, 
excel·lència i rapidesa

Periodista i fundadora de l’Agència Fantastictac Comunicación
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Aquesta madrilenya arrelada a Castellar és una 
apassionada de la comunicació. Tot i especialitzar-se 
en  bellesa i moda, ara es dedica a les empreses. Pel 
seu tarannà, els clients l’anomenen ‘terratrèmol’

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
alegre
un defecte que no pots dominar?
exigent
una persona a qui admires?
anxo Pérez
La teva paraula preferida?
‘Pastel’
Quin plat t’agrada més?
la paella
una pel·lícula?
‘l’indomable Will Hunting’
un llibre
‘l’amulet’, de Barbara Wood
un grup?
the Beatles
un viatge pendent?
las vegas
una xarxa social?
instagram
un objectiu?
estar tranquil·la

”

“

· Què fa una madrilenya a castellar?
Vaig estudiar Periodisme a la Univer-
sitat Complutense de Madrid i vaig 
venir a Sabadell l’any 2002, però fa un 
temps que em vaig traslladar a Caste-
llar, tant per viure-hi com per instal-
lar-hi la “seu” de la meva agència de 
comunicació, Fantastictac.

· Sempre t’has dedicat a la comu-
nicació corporativa?
Jo soc periodista especialitzada 
en bellesa i moda i en l’últim any 
de carrera ja vaig començar a tre-
ballar en aquest àmbit, fent col-
laboracions en l’editorial de la re-
vista Vogue i de seguida, vaig venir 
aquí a viure. Com  que Vogue també 
tenia una delegació a Barcelona a 
Ediciones Condé Nast vaig poder 
seguir treballant amb ells,  ja con-
tractada. Era la persona més feliç 

del món, va ser com aconseguir el 
meu somni massa joveneta.

· però vas decidir establir-te pel 
teu compte.
Jo sempre he estat molt independent, 
haver de fitxar en una feina em sembla-
va de l’edat mitjana, vaig deixar Vogue 
i després de passar per altres revistes 
vaig decidir treballar pel meu compte. 
Vaig començar a oferir serveis de pe-
riodisme i màrqueting sota el nom de 
Patricia Publicitat.

· i com va anar?
Vaig tenir molt d’èxit entre les petites 
i mitjanes empreses. Són empreses 
que no tenen ni diners ni ganes de con-
tractar una gran empresa de comuni-
cació de Barcelona i contactaven amb 
mi, perquè jo els oferia tots els serveis 
- blog, gabinet de premsa, publicitat, 
e-mail, màrqueting, xarxes socials...- 
però a més, el fet de ser només una 
persona permetia que les tarifes fos-

sin més assequibles. Llavors vaig co-
mençar a créixer i era el moment o de 
tallar, perquè no podria assumir més 
feina, o fer-me més gran.

· i vas apostar per fer-te més gran.
És quan penso en crear Fantastictac 
Comunicación, fa tres mesos, amb 
l’ajuda de la meva parella. Ell és antro-
pòleg però també està en el projecte, 
li dona un punt de vista diferent. Sim-
plement és fer tot el que jo venia fent 
aquests anys, però sota un nom nou i 
una web que és molt jo, on es veu re-
flectida la meva personalitat.

· Què oferiu a Fantastictac?
Tot el que té a veure amb la comuni-
cació. Portem les xarxes socials, les 
nodrim amb continguts i amb crea-
tivitats, tenim un equip col·laborador 
de disseny gràfic per a les publicitats; 
jo com a periodista faig els textos dels 
blogs web, notes de premsa, llibres 
corporatius... faig també de gabinet 

de premsa i e-mail màrqueting. Està 
funcionant molt bé. 

· La sort és que a catalunya hi ha 
molta piME.
Exacte. Jo estic segura que a Madrid 
seria molt complicat fer aquesta feina 
perquè hi ha menys empreses d’aques-
tes característiques i normalment són 
més impersonals. Sempre he pensat 
que per al meu negoci és millor la zona 
del Vallès Occidental, és on hi ha més 
moviment. Tinc alguns clients a Barce-
lona, i importants, però la majoria són 
de Terrassa, Sabadell, Castellar i Rubí.

· com ha canviat el món de la comu-
nicació en aquests anys de crisi?
A nivell publicitari, els mitjans de co-
municació han patit el major fracàs del 
món.  Hem guanyat nosaltres, les perso-
nes que treballem on line, webs, que fem 
branded content. La publicitat conven-
cional, com a tal, ha caigut.  Llavors les 
empreses gasten menys en publicitat i 

l’optimitzen més, i és a on jo m’identifi-
co. Però l’alegria més gran per a mi és 
que  hi hagin moltes empreses, i cada 
vegades més, que encara que tinguin 
poc pressupost, sempre els hi interes-
sa fer comunicació. No és un sector que 
hagi mort, ni molt menys. Simplement, 
ha canviat. 

· com s’ha de comunicar avui dia, 
per ser efectiu?
El meu consell és no deixar-se portar 
pel màrqueting més radical. No apostar 
només pel SEO (optimització natural) 
i pel SEM (màrqueting de cercadors) 
sense tenir en compte la qualitat del 
contingut. S’ha de comunicar, sobre-
tot, on line i amb qualitat, amb co-
neixements tecnològics però també 
periodístics. El meu lema és perio-
disme, excel·lència i rapidesa. Por-
tar una comunicació que no deixi en-
rere res dels dos mons, ni el perio-
disme tradicional ni el nou. Aposto 
per un punt intermedi. 

 cristina Domene


