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El jugador nord-americà del Club Bàsquet Castellar fa una esmaixada en una de les exhibicions de la Festa de l’Esport que es va fer dijous passat al vespre. || Q. Pascual

Esportistes d’alçada
Esports | p 12 i 13

180 guardonats en la 6a Festa de l’Esport Castellarenc

Els actes de la Festa Major 
es repartiran en set dies

Del 5 a l’11 de setembre s’han programat 107 
actes que inclouen el pregó del Mago pop i 
les actuacions de Mishima, Gertrudis i Hotel 
Cochambre, entre les principals propostes

ACtUALItAt | p02
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tema de la setmana Festa Major’18

El Mago pop serà 
el pregoner de la 
festa, que tindrà 
com a plats forts 
Mishima, Gertrudis 
i Hotel Cochambre

+ EL MÉS DESTACAT

Dijous 6 de setembre 
- Recepció institucional a les 
entitats i Medalla de la Vila a 
l’Institut Castellar pels seus 30 anys. 
Jardins del palau tolrà  20h
 

Divendres 7 de setembre

-pregó de  Festa Major a càrrec 
d’ Antonio Díaz, el mago pop  
plaça d’El Mirador  · 21.15h                                                                       
-9a Trobada Amics dels 80s i 90s 
recinte Firal de l’Espai tolrà . 23 h 
- 13a edició del  Correlokals                        
- Del 7 a 10 de setembre, 
Vilabarrakes al costat de l’skate park

Dissabte 8 de setembre

- Concert amb Mucca Failate

Jardins del palau tolrà · 19 h
- Correfoc infernal  a les 22 h 

Diumenge 9 de setembre
- Fira comercial Street Market 1900 
 De 10.30 a 21 h
· Concert Cobla Orquestra La 
principal de la Bisbal 
recinte Firal de l’Espai tolrà · 19 h
. Concert de Gertrudis
plaça d’El Mirador · 22.30 h 

Dilluns 10 de setembre   
- El pot petit en concert 
plaça d’El Mirador-18.30 h
· Hotel Cochambre i Deejays del Revés
Vilabarrakes · De 23 a  5.30 h 

Dimarts 11 de setembre 
 -Jornada de la infància 
plaça de la Fàbrica Nova i Espai tolrà 
De 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h

Una Festa Major... ‘pop’

Antonio Díaz, Mago pop, serà el pregoner de la Festa Major el dia 7 i els Mishima actuaran el dia 8  a  la plaça d’El Mirador. ||  cedida - alberto Polo

Antonio Díaz, el Mago Pop, serà l’en-
carregat de donar el tret de sorti-
da oficial a la Festa Major 2018, que 
enguany tindrà lloc del 5 a l’11 de se-
tembre i que inclourà un total de 107 
activitats, entre les quals destaquen 
els concerts de Mishima, Gertrudis i 
Hotel Cochambre. El regidor de Cul-
tura, Aleix Canalís, ha subratllat que 
“estem molt contents del progra-
ma que hem pogut tancar i confi-
em que podrà satisfer molts cas-
tellarencs”.  Tot i que les activitats 
engegaran el 5 de setembre, serà dos 
dies després, divendres 7, a les 21.15 h, 
quan la plaça d’El Mirador aculli l’ober-
tura oficial de la Festa Major, amb el 
pregó que anirà a càrrec del Mago 
Pop, que en el seu equip habitual de 
col·laboradors compta amb cinc tre-
balladors castellarencs - Joan Grané, 
Carla Graells, Pilar Pérez, Jaume Cla-
pés i Marc Tresserras-. 

Dissabte 8 de setembre, la plaça 
d’El Mirador serà l’escenari de l’actua-
ció del grup de música pop Mishima a 
les 22.30 hores. El conjunt liderat per 
David Carabén oferirà a Castellar un 
dels concerts de la seva gira Ara i res, 
que té el mateix nom que el darrer 
disc del grup.

L’endemà, diumenge 9 de setem-
bre, serà el torn de Gertrudis. El grup 
de La Garriga, que té un estil on pre-
domina la rumba catalana, presenta-
rà a la plaça d’El Mirador, a les 22.30 
hores, la gira L’últim ball. Un altre dels 
plats forts de la Festa Major 2018 serà 
el concert d’Hotel Cochambre, dilluns 
10 de setembre. El grup, nascut l’any 
2000, és un referent de les festes po-
pulars, no només pel seu nivell musi-
cal sinó també a causa del punt tea-
tral amb què vesteix la seva posada en 
escena. L’actuació, que començarà a 
les 23 hores a l’Espai Vilabarrakes, al 
costat de l’Skate Park, forma part de 
la darrera nit de Vilabarrakes, que es 
completarà, un cop finalitzi el concert, 
amb la música dels Deejays del Revés.

el 69% dels actes fets per entitats

El programa d’enguany inclou un total 
de 107 activitats, organitzades en un 
69% per entitats. De la seva banda, 
l’Ajuntament assumeix l’organitza-
ció del 23% de les propostes, mentre 
que el 8% restant van a càrrec d’esta-
bliments privats.

La música també arribarà de la 
mà d’altres propostes, com ara el con-
cert de la formació Electric World & 
Funk, que farà un homenatge al grup 
Earth, Wind & Fire divendres 7 de se-
tembre, la Trobada Amics dels 80’s i 

  Jordi Rius

90’s, que enguany celebrarà la 9a edi-
ció el mateix divendres, l’actuació de 
Mucca Failate dissabte 8, la presèn-
cia per tretzè any consecutiu de La 
Principal de la Bisbal, diumenge 9 de 
setembre, o la participació de Sirabu 
Payés Saigi Swing Quartet, una pro-
posta liderada per Rita Payés que ar-
ribarà el mateix diumenge de la mà de 
l’entitat SonaSwing.

Cal destacar d’entre les 25 pro-
postes de música i espectacles, tots 
els concerts que, a més del d’Hotel 
Cochambre, es duran a terme durant 
les quatre nits de Vilabarrakes, amb 
grups com Ovella Xao (la nit de dis-

EL CARTELL DE LA FESTA

El dissenyador gràfic local Pep Martí, de 22 anys, va guanyar 
el concurs de cartells de Festa Major amb el cartell ‘El petó 
de Festa Major’ on es pot veure una parella d’avis fent-se 
un petó amb unes guirnaldes al fons. “La idea era fer sortir 
gent gaudint de la festa Major i evitar imatges recurrents de 
gegants o diables”, constata el jove i talentós dissenyador, 
que ja es va presentar al concurs quan tenia 15 anys. El 
fet que hi aparegui una parella de persones grans és fet 
expressament. “La Festa Major no és només joventut, 
l’esperit jove es pot tenir a qualsevol edat”, explica Martí.
El mateix dissenyador explica que, a l’hora de buscar un 
significat al cartell, va creure que  “la Festa Major de Castellar 
és un moment d’impàs entre el final de l’estiu i l’inici d’un nou 
curs. Un moment d’intensitat en què els carrers s’omplen de 
gegants, diables, castells, música en directe, espectacles i  
teatre”. Tots aquests elements són necessaris per a la festa, 
“però incomprensibles sense un actor principal: la gent. 
I és això el que vull transmetre amb el cartell d’enguany”. 
A la imatge hi podem veure un moment “on el temps no 
corre, i una parella que duu a les espatlles unes quantes 
festes majors, enmig d’un ball en un carrer engalanat, i 
plena d’eufòria, decideix fer-se un petó; convidant-nos 
a viure el particular Carpe Diem de la Festa Major”.

“L’esperit jove es pot tenir 
a qualsevol edat”

sabte a diumenge) o Seguirem (la nit 
de diumenge a dilluns), entre d’altres. 

propostes per a infants

Les propostes adreçades als infants 
tindran la seva activitat principal di-
marts dia 11 de setembre, amb la Jorna-
da de la Infància que tradicionalment 
se celebra durant tot el dia a l’Espai 
Tolrà i la plaça de la Fàbrica Nova, 
amb bany d’escuma inclòs i diverses 
atraccions, com l’espectacle itinerant 
Tufff!, a càrrec d’Engruna Teatre. Dins 
d’aquest paquet d’activitats per als 
més petits també cal destacar el con-
cert La gran festa!, un espectacle d’El 

Pot Petit amb música, titelles i dansa 
que tindrà lloc dilluns 10 de setembre, 
a les 18.30 h, a la plaça d’El Mirador.  

Enguany es podrà gaudir de  dues 
novetats que s’han programat per 
donar resposta a la demanda del Con-
sell d’Infants. D’una banda, el Room 
Escape que s’instal·larà a la Bibliote-
ca Municipal Antoni Tort el 9 i 10 de 
setembre. L’altra iniciativa és el Làser 
Tag (dilluns 10 de setembre, de 10 a 14 
h i de 16 a 20 h al pati de l’escola Joan 
Blanquer), un joc esportiu que simula 
un combat entre persones que aconse-
gueixen punts disparant amb pistoles 
làser totalment inofensives.   
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Una quarentena de persones vincu-
lades al riu Ripoll van assistir dijous 
passat a la sessió de presentació de 
l’avanç del Pla Especial del riu Ri-
poll, un document que forma part 
del desplegament del Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal (POUM) 
i que ha de ser el marc de referència 
per definir el model de gestió del riu, 
en un àmbit total de 194 hectàrees.
El director de l’equip redactor del 
Pla, Sebastià Jornet, va ser l’encar-
regat de presentar els trets bàsics 
del document d’avanç, que inclou 
una memòria, documentació gràfi-
ca i un document inicial estratègic 
amb els objectius del pla i els crite-
ris d’ordenació del riu. 

El text identifica el riu com 
un espai cultural en el qual cal inci-
dir sobre tres línies estratègiques: 
els usos socials, els valors ambien-
tals i el potencial productiu, tenint 
en compte tres elements: els encla-
vaments, les traces i les àrees. Pel 
que fa als enclavaments, inclouen 
elements del patrimoni natural, 
ambiental-paisatgístic, arqueolò-
gic-paleontològic i arquitectònic, 
equipaments, punts d’observació, 
àrees d’estada i accessos. 

En aquest sentit, cal remarcar 
que s’han identificat una dotzena de 
miradors: a Sant Feliu, al camí de Ca-
nyelles, a l’Església, a l’Aire-Sol, al 
carrer de les Bassetes, al carrer de 
Josep Maria Valls, al Pont Vell, a la 
Miranda, al Boà, a Can Carner, al ri-
eral i a Can Bages. El regidor de Pla-
nificació, Pepe González, ha apuntat 
que “el proper pas ha de ser senya-
litzar-los i condicionar-los, de ma-
nera que siguin uns punts estra-

tègics coneguts i accessibles per a 
tota la ciutadania”. I afegeix: “En 
aquesta mateixa línia, es preveu 
habilitar un camí en tot l’àmbit del 
riu al terme municipal, de mane-
ra que es pugui recórrer a peu”.

Quant a les traces, defineixen, 
d’una banda, les línies de l’aigua (el 
riu, els torrents i la xarxa de rec), i de 
l’altra, les línies de pas de les perso-
nes i de la fauna, que es divideixen en 
transversals (les que creuen: ponts, 
passeres i guals) i longitudinals (la 
xarxa de camins). Finalment, les 

primers passos del pla del riu ripoll

imatge panoràmica del gorg de Can Barba || aj. castellar

Es presenta l’avanç 
del pla, un document 
que defineix el model 
de gestió d’aquest 
espai fluvial

  Redacció

àrees s’entenen com les diferents 
superfícies extensives del paisatge, 
constitueixen la part més important 
de l’àmbit del riu i són qualificades 
com a sòl no urbanitzable. Aquests 
elements són, entre d’altres, el sòl 
agrícola, tant de secà com de rega-
diu, els matollars i els boscos.

La documentació inclosa en 
l’avanç del Pla Especial del riu Ri-
poll descriu també els instruments 
de gestió que han de servir per im-
plementar les diferents accions “que 
ens han de permetre regenerar 

el riu i els seus torrents, així com 
tot l’entorn fluvial”, tal com expli-
ca González.

Així, d’una banda, es contempla 
la redacció dels plans de gestió de les 
hortes, amb l’objectiu de definir-ne 
el futur i de preveure’n la producció 
en els propers anys. Actualment, de 
les 194 hectàrees de l’àmbit del riu, 
49 són zona d’horta. Segons l’anàli-
si que se n’ha fet a partir dels resul-
tats de diferents enquestes, la ma-
joria d’usuaris d’aquestes espais, el 
89%, són persones jubilades que de-
diquen les parcel·les al lleure i l’au-
toconsum (98%). També s’ha pogut 
saber que, principalment, aques-
tes persones resideixen a Castellar 
i a Sabadell (60% i 37%, respectiva-
ment), i que, majoritàriament, prac-
tiquen agricultura tradicional. “Un 
altre dels objectius del pla és mi-
llorar el sistema de rec de les hor-
tes”, explica González.

Altres instruments de gestió 
que es preveuen a l’avanç del Pla són 
la constitució d’un Registre de fin-
ques no adequades, és a dir, que es 
facin servir per a usos no previstos 
en el Pla, i de la redacció de progra-
mes de desenvolupament.

A més, també es preveu cons-
tituir un òrgan gestor que es coor-
dinarà amb les diferents adminis-
tracions públiques i que, segons el 
regidor de Planificació, “serà una 
garantia de participació en la ges-
tió integral de l’espai que defineix 
el Pla Especial”. 

Un cop presentat l’avanç del Pla 
Especial del riu Ripoll, el document 
s’aprovarà en la sessió de la Junta de 
Govern Local prevista el proper di-
marts, 24 de juliol, i s’enviarà a l’Ofi-
cina Tècnica Ambiental (OTA). Tot 
seguit, s’iniciarà un període de par-
ticipació obert a l’aportació d’esme-
nes per part de la ciutadania. Un cop 
finalitzi aquesta fase, al desembre 
el Pla se sotmetrà a votació del Ple 
per poder-ne fer l’aprovació inicial, 
mentre que l’aprovació definitiva es 
preveu abans de l’estiu de 2019. Tota 
la documentació del Pla es pot con-
sultar al web municipal, www.cas-
tellarvalles.cat/plaespecialripoll.  

+RiU RipOLL

Dues noves passeres 
a Can Barba i al Boà

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès té com a objectiu garantir 
el pas de vianants al llarg del camí 
del riu construint dues passeres 
de pedra en dos punts concrets 
del riu Ripoll, al seu pas per 
Castellar del Vallès, a Can Barba 
i al Boà. Actualment, existeixen 
en aquests dos llocs dos guals de 
formigó amb canals de desguàs 
que asseguren el pas de vehicles, 
però que no permeten el pas de 
les persones sense que tinguin 
dificultats o sense mullar-se. La 
proposta es basa en la construcció 
de dues passeres amb blocs de 
pedra d’escullera plana. Es tracta 
d’estructures amb pedres que 
permeten creuar un riu o un torrent 
sense realitzar grans intervencions 
a la llera i amb la màxima integració 
paisatgística. Es construiran aigües 
amunt i de forma paral·lela als guals 
de formigó existents. L’existència 
d’un punt fix evita que es pugui 
erosionar aigües avall del pas i per 
tant impossibilita que es descalci. 
Les noves estructures estan 
valorades en 18.500 euros. Tot i la 
previsió, la realització dels treballs 
de la construcció de les dues 
passeres està subjecte a l’autorit-
zació per part de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, que ja està enviada. Una 
vegada es tingui el vistiplau, previst 
cap al setembre, es procedirà a la 
licitació i execució de les obres. 
D’altra banda, aquest 2018 també 
es durà a terme l’arranjament del 
camí del riu, des de Can Barba 
fins al final del terme municipal, 
gràcies a un ajut de la Diputació de 
Barcelona valorat en pràcticament 
44.000 euros. Algunes de les 
actuacions que es faran seran 
allargar plataformes de formigó, 
aportar material i construir 
cunetes laterals. Així, es millorarà 
una longitud total de 3,1 km.
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actualitat

Demanen que s’aturi  
l’estudi informatiu del 
Quart Cinturó

inFRAESTRUCTURES | CAMpANyA CoNtrA EL 4t CINtUró

La Campanya Contra el Quart Cintu-
ró (CCQC) ha demanat la suspensió 
de la tramitació de l’estudi informa-
tiu del Quart Cinturó del tram Ter-
rassa-Granollers al nou Ministeri de 
Transició Ecològica en la fase de con-

  Redacció sultes sobre l’abast d’aquest estudi. 
Aquesta fase la va iniciar el Ministe-
ri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, aleshores amb govern del 
PP, entre finals d’abril i mitjans de 
juny entre les administracions i enti-
tats vinculades territorialment amb 
el projecte perquè manifestessin si 
calia incorporar algun altre àmbit 

o consideració d’estudi en l’impac-
te ambiental proposat pel Ministeri 
de Fomento. Finalment és el minis-
teri responsable de medi ambient 
(ara ministeri de Transició Ecològi-
ca) qui determinarà, després de va-
lorar els suggeriments rebuts, quin 
és l’abast precís que ha de tenir l’es-
tudi d’impacte ambiental que ha 
d’acompanyar l’estudi informatiu 
quan sigui sotmès a informació pú-
blica. La CCQC va fer la setmana pas-
sada una roda de premsa on va de-
nunciar que en aquesta fase “s’han 
obviat els consells comarcals del 
Vallès Oriental i Occidental, fins 
i tot la mateixa Campanya Con-
tra el Quart Cinturó (a través de 
l’ADENC) malgrat que des del 1992 
ha estat personada en els diferents 
expedients que han tingut relació 
amb aquesta infraestructura. En 

el cas de l’ADENC, tot i figurar en 
el cens d’entitats de què disposa 
el Ministerio de Transición Eco-
lógica, no ha estat notificat”, se-
gons detallen en una nota de premsa.

A més de subratllar la CCQC 
que no se la consultés, els respon-
sables de la campanya afirmen que, 
en una àmplia enquesta de mobi-
litat integrada a  l’estudi informa-
tiu del 2010, es demostrava que la 
funcionalitat d’aquesta via seria, 
en el cas que es construís, de ca-
ràcter metropolità. 

generalitat

D’acord amb l’Estatut, l’ordenació 
territorial i de la mobilitat de caràc-
ter intracomunitari corresponen a la 
Generalitat de Catalunya “la decisió 
sobre si aquesta infraestructura és 
necessària o no i quina prioritat de 

El Grup de Recerca de la Pedra Seca 
del Centre Excursionista de Caste-
llar (CEC) va donar per acabada la 
construcció de la barraca entre les 
rondes de Llevant i de Tramunta-
na dijous passat amb la plantada 
de lliris al sostre de construcció. 
Els integrants del grup es van en-
filar, un per un, al sostre de la bar-
raca per a plantar els ornamentals 
lliris, acció que posa el punt i final 
a la seva tasca.  D’aquesta manera,  
“es lliura aquesta construcció a 
la comunitat amb l’expectativa 
que pugui ser un motiu d’alegria 
i també de memòria dels temps en 
els quals el conreu de la vinya do-
minava el paisatge que envolta la 
població”. El Grup de Pedra Seca 
va començar a mitjans de maig els 
treballs per a construir la barraca 
de vinya seca.

La barraca està envoltada de 
quatre oliveres i d’un espai que sim-
bolitzarà l’inici o “quilòmetre 0” del 
torrent de Colobrers. A diferència 
de les construccions originals que 
es poden trobar en diferents in-
drets de l’entorn natural, les pedres 
d’aquesta barraca estan subjecta-
des, per motius de seguretat, amb 
ciment. El nou conjunt ornamental 
es completaben a prop de la roton-
da, en un lateral de la ronda de Lle-
vant, amb un relleu fet amb pedra 
amb forma de lletra C ideat pel cas-
tellarenc Josep Llinares simbolit-
zant les paraules Catalunya, Colo-
brers, Castellar i Clasquerí. Aquest 
segon espai també comptaamb dos 

exemplars d’ oliveres, simbolitzant 
aquest arbre emblemàtic de l’entorn 
rural de Castellar.

El Grup de Pedra Seca del CEC 
està format per diverses persones 
jubilades que, de manera voluntà-
ria, refan algunes construccions de 
pedra seca que daten de finals del 
segle XIX i de principis del segle XX. 
Des que va començar, l’any 2007, el 
grup ha localitzat 149 barraques de 
vinya, la major part d’elles en mal 
estat, de les quals n’ha reconstru-
ït 70 en diferents punts de l’entorn 
natural del municipi.

La construcció de la barraca de 
vinya de pedra seca de la ronda de 
Llevant és un encàrrec de l’Ajunta-
ment de Castellar del Vallès i s’inau-
gurarà per la Festa Major, concre-
tament l’11 de setembre. 

s’acaba la barraca de la ronda
El Grup de recerca 
de la pedra seca del 
CEC ha coronat la 
construcció amb una 
plantada de lliris

  Jordi Rius

La plantada de lliris al sostre de la barraca, que dona punt i final a la construcció, es va fer dijous passat. || cedida

La barraca amb la inscripció CEC i l’any de construcció amb números romans. || cedida

construcció tindria correspon a la 
Generalitat de Catalunya. A més, el 
Pla Territorial Parcial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona esta-
bleix la necessitat de redactar un 
Pla Específic de Mobilitat al Va-
llès que permeti afrontar la pla-
nificació d’infraestructures amb 
una visió integrada i sostenible”. 
Aquesta realitat ja va ser ignorada 
fa vuit anys quan el govern central 
“va sotmetre a informació públi-
ca l’estudi informatiu que poste-
riorment va ser arxivat”.

A més de demanar la suspen-
sió de la tramitació d’aquest expe-
dient a l’administració ambiental, 
la CCQC ha tramès de nou les al-
legacions formulades durant el trà-
mit d’informació pública de l’estudi 
informatiu del 2010 perquè s’inte-
grin en l’expedient.  

ViA púBLiCA | pEDrA sECA

Castellar en Comú demana que 
Castellar del Vallès es sumi a ‘Citi-
es for Housing’, un acord interna-
cional contra l’especulació. Aquest 
acord busca aconseguir més com-
petències i recursos per als ajun-
taments per regular el mercat 
immobiliari i millorar els parcs 
d’habitatge públic. L’acord, cone-
gut com la Declaració “Cities for 
Housing”, ja ha estat segellat per 
ciutats com Barcelona, Londres, 
Berlín, Nova York o París. Els co-
muns castellarencs busquen amb 
aquesta adhesió donar visibilitat a 
la necessitat de regular el mercat 
immobiliari i destinar més recur-
sos per crear un  parc d’habitatge 
públic a Castellar. “Buscarem la 
complicitat de Som de Castellar 
perquè la corporació es sumi a 
aquesta iniciativa mitjançant 
una declaració institucional”, 
han dit els comuns.   ||  c.d.

COMUnS | HABItAtGE

Acord 
internacional 
contra 
l’especulació

BREUS

El ple va aprovar per unanimitat 
dimarts passat canviar el nom del 
camp de futbol municipal: de Pepín 
Valls a Joan Cortiella. Cortiella, un 
home lligat a la UE Castellar durant 
70 anys va morir el passat abril i el 
municipi ha decidit homenatjar-lo 
rebatejant el camp municipal. Se-
gons va epxlicar l’alcalde, Ignasi 
Giménez, el canvi es materialitza-
rà per festa major en un acte dins 
del tradicional torneig que organit-
za la UE Castellar.      ||  redacció.

ACORD | EQUIpAMENt

Acte de Festa 
Major per rebatejar 
el camp de futbol
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Ajut als estudiants que es 
desplacen fora de Castellar

El punt més rellevant del ple de ju-
liol -aprovat per l’equip de govern 
amb el suport de Decidim- va ser una 
nova ordenança que atorgarà ajuts 
als alumnes castellarencs que s’ha-
gin de desplaçar fora de la vila a fer 
estudis postobligatoris (“cicles for-
matius de grau mig o superior, es-
pecialitats que no estiguin ofertades 
al municipi o estudis universita-
ris”, va detallar el regidor de Joven-
tut, Dani Pérez). La proposta arrenca 
aquest curs 2018-19 amb una partida 
de 50.000 euros que es distribuirà de 
la següent forma: 100 euros per als es-
tudiants que es desplacin a Sabadell i 
200 per als que ho facin a d’altres mu-
nicipis. El regidor Pérez va subratllar 
que es tracta d’un ajut “generalista, 
independentment de la capacitat 
econòmica i del que estudiïn els 
alumnes que el demanin”. L’únic re-
quisit per optar a la subvenció del curs 
és acreditar estar matriculat. 

El principal grup de l’oposició, 
ERC i també el PDeCAT van ser molt 
crítics amb la nova ordenança. El por-
taveu republicà, Rafa Homet, va tit-
llar la nova subvenció de “repartido-
ra electoralista” i va considerar que 
s’estava perdent una bona oportunitat 
de millora si s’hagués elaborat amb una 
veritable estratègia. De fet, segons els 
càlculs que ells han fet, caldrien, d’en-
trada, uns 80.000 euros de despesa per 
atendre totes les peticions. La principal 
crítica d’Homet, però, va ser conside-
rar aquesta nova ordenança “política-
ment regressiva i sense tarifació so-
cial”. “Donar el mateix a tothom no 
vol dir ser equitatiu”, va assenyalar el 
portaveu d’ERC. En la mateixa línia, la 
portaveu del PDeCAT, Bea Garcia, va 
considerar que “una subvenció gene-
ralista que no garanteix l’ajut a tot-
hom no és una bona idea i no és soci-
alment raonable”. 

Decidim, en canvi, es va distanci-
ar en aquesta ocasió dels altres grups 
de l’oposició i hi va donar suport a Som 
de Castellar-PSC. “En aquesta qües-
tió, el criteri universal és la nostra 
aposta”, va dir la regidora de Decidim, 
Ita Espinosa, qui també va recordar 
que la posada en marxa es pot consi-
derar una prova pilot i caldrà veure de 
cara al curs vinent com es torna a apli-
car perquè, tal i com va dir, la dotació 
econòmica “és insuficient però alleu-
jarà la càrrega econòmica de les fa-
mílies treballadores”. De fet, Deci-
dim Castellar va ser qui va proposar 
i va ser acceptat pel govern municipal 
que aquest ajut tingués aquest caràc-
ter universal, és a dir que el jovent de 
Castellar de 16 a 25 anys en siguin be-
neficiaris. En aquest sentit, Castellar 
en Comú va fer un comunicat dime-

L’equip de govern i Decidim van aprovar una subvenció de 50.000 euros 
per ajuts al transport dels alumnes que fan estudis postobligatoris

cres criticant el sentit del vot de Deci-
dim, formació a la qual recorden que 
aquesta ordenança “no fa efectiu el 
dret a la igualtat d’oportunitats”. 

En el debat de les mocions, es 
van aconseguir tirar endavant totes 
les propostes plantejades pels grups 
de l’oposició. El PDeCAt va plante-
jar una moció a l’impuls d’un model 
de foment de l’esport a Castellar i de 
suport a la ILP per la nova llei de l’es-
port de Catalunya promoguda des de 
la UFEC. Decidim va portar al ple una 
moció contra un producte paneuropeu 
de pensions individuals que està tra-
mitant la Unió Europea i que també va 
rebre el suport de tots els grups. Final-
ment, ERC va aconseguir tirar enda-
vant les dues mocions que va presentar 
al ple sobre el pla municipal d’habitat-
ge i sobre la pedrera de Vallsallent. En 
el primer cas, la proposta republicana 
inclou una taula que “incorpori repre-
sentants de la PAH i de les associa-
cions de veïns”, va detallar el regidor 
Ferran Rebollo. De fet, el ple va comp-

AJUnTAMEnT | pLE MUNICIpAL DE JULIoL

 J.G.

tar amb la presència de membres de 
la PAH Castellar per donar-hi suport 
a la proposta. 

La moció que va generar més 
debat va ser la dedicada a la pedrera 
de Vallsallent. La idea  de la proposta, 
segons el ponent Josep Maria Calaf, 
era posar sobre la taula la necessitat 
d’instar  l’Agència Catalana de Resi-
dus que faci un control més acurat del 
reciclatge de les runes “ja que, actu-
alment, la major part són enterra-
des tal com venen d’obra sense cap 
procés de fragmentació ni tritura-
ció”. La moció va ser aprovada amb el 
suport de l’equip de govern. Decidim 
i PDeCAT s’hi van abstenir. En el pri-
mer cas, la seva portaveu Bet Tena la 
va qüestionar per contradictòria ja 
que “el que demana és el que cal-
dria fer complir”, mentre que Bea 
Garcia va considerar-la “un brindis 
al sol” i va posar en valor el paper dels 
veïns de Sant Feliu que fan seguiment 
i controlen els abocaments de runa a 
la pedrera.   

Emotiu comiat de 
pepa Martínez

+pLE

Pepa Martínez es va acomiadar del 
consistori en el ple de juliol després 
d’onze anys com a regidora. Tot i que 
en aquest mandat ha estat regidora 
de Programes Socials, Martínez ha 
destacat sobretot per la seva tasca 
a la regidoria de Cultura en els dos 
mandats anteriors. En un discurs 
ple d’emoció, la fins ara regidora 
va fer una defensa aferrissada 
de la política local “com el millor 
exponent de compromís amb la 
ciutadania” i també de la participació 
de les dones en l’àmbit polític.

Com a resum dels seus onze anys 
a primera línia de la política local, 
Martínez va admetre que el més 
important va ser aprendre “el 
que significa realment negociar 
i arribar a acords polítics” amb 
els altres grups municipals.
La ja exregidora també va voler 
posar en valor el paper del PSC 
local, que va qualificar de “vital en 
la història democràtica de la vila” 
tant a l’oposició com al govern. 
“No hem d’oblidar que el projecte 
socialista per a Castellar és col·lectiu, 
compartit per molta gent”, va reblar.
Per tancar la intervenció -que 
va haver d’interrompre diverses 
vegades a causa de la moció-, 
Pepa Martínez va dir que “els 
canvis no només són necessaris 
per la vida, són la vida mateixa”.
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El conseller Bargalló i els alcaldes de Castellar, Sabadell i Terrassa. || cedida

Col·laboració per 
garantir la suficiència 
alimentària a la secundària
El conseller d’Ensenyament, Josep 
Bargalló (ERC), va participar diven-
dres passat al Consell Comarcal en una 
trobada del Consell d’Alcaldes per acor-
dar que es mantindrà la col·laboració 
entre ambdues administracions per ga-
rantir la suficiència alimentària a l’en-
senyament secundari i establir nous 
criteris per a l’assignació de beques 
de menjador al 100%. Aquesta és una 
de les principals problemàtiques amb 
què s’hi troba la majoria de municipis 
vallesans: la pobresa infantil i juvenil 
associada als estralls provocats per la 
crisi econòmica. El president del Con-
sell Comarcal i alcalde de Castellar, Ig-
nasi Giménez va dir que “les perspec-
tives que ens ha situat el conseller de 
les línies mestres del pla de legisla-
tura poden donar resposta a bona 
part de les preocupacions que hi ha 
en els ajuntaments, especialment 
el tema de beques menjador que és 
una qüestió que gestionem direc-
tament des del Consell Comarcal”. 
En aquest sentit, Bargalló va anunciar 
que “hem acordat treballar conjun-
tament el fet de posar en pràctica les 
cantines als instituts per comprovar 
realment els hàbits de salut i els ho-
raris dels nostres alumnes. Serà el 

primer lloc de Catalunya en què hi 
treballarem ja”.

Actualment només 9 centres 
públics tenen la possibilitat d’obte-
nir una beca de menjador pels alum-
nes de Secundària al Vallès Occiden-
tal.  També paral·lelament el Consell 
treballa amb la fundació Probitas per 
posar en marxa el projecte “Dinem 
Junts” que de manera pilot s’ha estre-
nat aquesta primavera a quatre insti-
tuts de la comarca –un d’ells l’INS Cas-
tellar- i que s’estendrà a fins a 10 centre 
a partir del setembre de 2018. A més, 
Giménez va afegir que “existeix la vo-
luntat política per tal de poder modi-
ficar els criteris d’adjudicació de be-
ques menjador fins i tot afegint més 
trams de tal manera que això signifi-
carà un increment de beques de men-
jador i uns criteris que siguin de més 
fàcil aplicació, més transparents i jo 
crec que també seran molt més jus-
tos del que són en l’actualitat”.

Bargalló va destacar també  “la 
voluntat dels alcaldes  en la lluita 
contra la segregació escolar, amb el 
funcionament dels menjadors esco-
lars i beques menjadors, i l’adequa-
ció de l’FP a la realitat socioeconò-
mica de la comarca”.    || redacció 

COnSELL D’ALCALDES | EDUCACIó

El Vallès Occidental enceta el camí 
de la transició energètica amb la bio-
massa, una energia neta i de proximi-
tat, com una de les principals apostes 
a curt termini. De fet, dimecres passat 
es va inaugurar el Centre Logístic de 
Biomassa Comarcal, el centre d’opera-
cions del Servei Comarcal de Biomassa 
Forestal. Aquesta nova infraestructu-
ra farà possible l’aprofitament fores-
tal per obtenir l’estella que alimentarà 
les calderes de biomassa de la comar-
ca. D’altra banda, l’equipament també 
permetrà garantir una gestió eficient 
dels boscos fent que disminueixi la seva 
combustibilitat. Aquest serà, per tant, 
un element més en la prevenció d’in-
cendis del territori.

En aquest sentit, el president del 
Consell Comarcal i alcalde de Caste-
llar, del Vallès, Ignasi Giménez, va des-
tacar durant la inauguració  del Centre 
Logístic de Biomassa que “des de la 
comarca, després dels incendis de 
2003 i d’altres efectes com les ven-
tades de fa pocs anys, vam tenir clar 
que havíem de fer un pas més enllà 
en la gestió dels boscos que havíem 
fet tradicionalment, amb l’arran-
jament de camins i punts d’aigua”. 
En paraules del president del Con-
sell Comarcal:  “aquest projecte ens 
ajuda en la transició energètica cap 
a l’energia neta i de proximitat i col-
labora fermament en la prevenció 
d’incendis”. Giménez va assegurar 
que “amb la inauguració del Cen-
tre Logístic es tanca el cercle de la 
biomassa a la comarca, junt amb les 
calderes que ja funcionen”. 

Aquest projecte, que ha suposat 
una inversió de 500.000 euros,  s’ha fi-
nançat gràcies al PUOSC de la Gene-
ralitat de Catalunya i el suport de la 
Diputació de Barcelona

El nou centre operatiu de bio-
massa és una peça clau del projecte 
Boscos del Vallès. Aquest programa 
té per objectiu promoure l’aprofita-
ment de la biomassa forestal i la ges-
tió forestal sostenible, per disminuir 

Estella de quilòmetre zero 

Fusta als boscos de Castellar, a la zona de Canyelles. || c. díaz

Es posa en marxa el Centre de Biomassa Comarcal, que es nodrirà en 
bona part dels boscos de Castellar com els de la finca de Canyelles

el risc d’incendis. Tot plegat, gene-
rant energia calorífica per abastir dife-
rents equipaments de la comarca amb 
una energia socialment responsable.  
Aquest model energètic contribueix 
amb la lluita contra el canvi climàtic 
i afavoreix la qualitat de l’aire per la 
disminució d’emissió de CO2. El pro-
jecte també preveu la creació de llocs 
de treball directes i indirectes, i enfor-
tir el teixit productiu de la comarca.

6.650 tones anuals d’estella

Així, el Centre Logístic s’encarrega-
rà d’organitzar els circuits de compra 
venta de biomassa. A ple rendiment, el 
nou centre de biomassa del Vallès pot 
mobilitzar fins a 9.500 tones de fusta 
verda que suposa el 25% del creixement 
vegetatiu anual de la superfície de pi 
blanc de la comarca i té una capacitat 
de producció d’estella de 6.650 tones 

COMARCA | BIoMAssA

anuals. Una part important d’aques-
ta producció s’extreurà dels boscos de 
Castellar, de parcel·les com la finca Ca-
nyelles a la falda del Puig de la Creu. 
Prop del 80% del terme municipal és 
terreny forestal. 

Finalment, el procés energètic es 
tanca amb les dues grans calderes que 
estan al Servei d’Activitat Física de la 
UAB –el primer campus català amb 
una caldera de biomassa- i al Consorci 
Sanitari de Terrassa, que té la caldera 
més gran en un equipament sanitari a 
Catalunya. El consum anual d’estella 
de la UAB i el CST representa el 45% 
de la capacitat del Centre Logístic. A 
l’hospital de Terrassa es genera l’ener-
gia que dona servei a l’equipament sani-
tari i que equivaldria a alimentar a 735 
habitatges. Al SAF més de 6.000 per-
sones ja es beneficien de l’energia neta 
produïda per la caldera.   || r.Gómez
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Milers de persones (110.000 segons 
els càlculs de la Guàrdia Urbana, 
200.000 segons els organitzadors)
van participar dissabte en la mani-
festació organitzada per Òmnium 
Cultural, l’Assemblea Nacional Cata-
lana i l’Associació Catalana de Drets 
Civils sota el lema “Ni presó ni exili, 
us volem a casa”. De Castellar, van 
sortir dos autocars amb 55 persones 
cadascun per participar en la convo-
catòria que tenia per objectiu exigir 
l’alliberament dels polítics catalans 
empresonats: “Va ser impressio-
nat. Molta, molta gent. Sortíem de 
la cruïlla entre el carrer Tarragona 
amb Diputació i només vam acon-
seguir arribar a la plaça de Sants. 
No vam ni escoltar els discursos”, 
explica la responsable de l’ANC de 
Castellar, Trini Pérez. A la capçale-
ra hi anaven membres del Govern, 
amb el president Quim Torra, el vi-
cepresident, Pere Aragonès, l’expre-
sident Artur Mas; representants de 
les entitats independentistes, Elisen-
da Paluzie i Marcel Mauri, al costat 
dels familiars dels polítics empreso-
nats o a l’estranger

Per a Pérez la passa d’apropar 
als presos no és suficient de cap de 
les maneres “és que l’apropament  
es recull a la llei sobretot si a la fa-
mília hi ha menors d’edat. Han de 

Un centenar de castellarencs 
es manifesten a Barcelona
Van formar part dels dos autocars organitzats per l’ANC Castellar

Alguns castellarencs durant la manifestació de dissabte || cedida

 Cristina Domene

es comencen a perfilar alguns de-
talls. Se sap que serà a l’avinguda 
Diagonal i que el color de la samar-
reta serà el corall. “El color groc és 
el color de la defensa, la resistèn-
cia, la protesta... Amb el canvi de 
color es vol donar un altre missat-
ge. No estem només a la defensi-
va, sinó que cal seguir endavant”.

Des de la secció castellarenca 
de l’ANC ja han fet la petició de sa-
marretes i han fet una reserva prè-
via de 10 autocars per participar de 
la manifestació que es farà a Barce-
lona per la Diada de l’11 de setembre.

MOBiLiTzACió | presos polítics

Junts per Castellar ha mostrat pú-
blicament la seva adhesió al nou 
espai polític que pivota en l’òrbi-
ta de Carles Puigdemont, la Crida 
Nacional per la República. A través 
d’un comunicat, Junts per Caste-
llar va explicar dimecres que el seu 
candidat a l’alcaldia, Pau Castellví, 
va fer explícit aquest suport l’ende-
mà de la presentació pública de la 
Crida a Barcelona. Segons Castell-
ví, la candidatura que ell encapçala 
“s’adherirà plenament a aquest 
moviment que pretén portar a 
terme la independència efecti-
va que no vam poder aconseguir 
el passat mes d’octubre del 2017 
malgrat el vot afirmatiu dels ca-
talans a favor de la República ca-

Adhesió a la Crida Nacional 
El partit local s’alinea “plenament” amb la proposta de puigdemont

talana”, apunta en el citat comu-
nicat. La Crida està liderada pel 
president Carles Puigdemont,  pel 
president Quim Torra i per Jordi 
Sànchez, diputat de Junts per Ca-
talunya, expresident de l’ANC,  ac-
tualment pres.

Junts per Castellar apunta que 
una de les primeres metes d’aquesta 
Crida Nacional seran les eleccions mu-
nicipals. En aquest sentit, la formació 
local hereva del PDeCAT “vol refer-
mar el seu compromís amb una llis-
ta republicana conjunta, encetat el 
passat 17 de juny a la terrassa del Mi-
rador, per tal de portar la Repúbli-
ca Catalana a l’Ajuntament de Cas-
tellar”. De moment, no ha trascendit 
cap resposta de les altres forces políti-
ques locals indepdendentistes a l’oferi-
ment de compartir candidatura a les 
municipals del maig vinent.

JUnTS pER CASTELLAR | NoU EspAI poLítIC

acte amb martí anglada, dimarts

D’altra banda, Junts per Caste-
llar també ha informat que orga-
nitzarà el proper dimarts 24 de 
juliol a les 20:30 hores un sopar 
per acomiadar l’estiu que serà 
presidit pel periodista Martí An-
glada (amb una llarga carrera a la 
secció d’Internacional de TV3), 
just uns dies abans de la seva 
marxa cap a Estocolm on exer-
cirà com a delegat del govern de 
la Generalitat als Països Nòrdics. 
Segons informen, el sopar tertú-
lia serà a Ca l’Aurora (Carrer de 
Suïssa, 28) amb un preu per cap 
d’uns 15-20€. 
La formació demana als interes-
sats a assistir confirmació prèvia 
a info@juntspercastellar, o bé al 
WhatsApp de Junts per Castellar 
(669 54 57 79). 

 Redacció

ser lliures perquè no han comès cap 
delicte. Sortirem totes les vegades 
que calguin fins que aconseguim el 
seu alliberament”.

La marxa, que va acabar da-
vant de la presó Model, símbol de la 
repressió franquista, va tenir lloc dos 
dies després que el tribunal alemany 
de Schleswig-Holstein rebutgés l’ex-
tradició de Carles Puigdemont pels 
delictes de rebel·lió i sedició, fet que 
ha donat força tant als polítics em-
presonats com al col·lectiu que dona 
suport a la seva causa.

Respecte a l’11 de setembre, ja 
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El projecte té per 
objectiu fomentar 
l’ocupació i la 
competitivitat en el 
sector del metall

Els alumnes del curs de soldadura 
per a components electrònics que 
s’ha dut a terme entre els mesos 
d’abril i juny a l’empresa castellaren-
ca DigiProces ja tenen el seu diplo-
ma. El curs, que s’emmarcava dins 
de la tercera edició del projecte Me-
tallVallès, cofinançat per la Diputa-
ció de Barcelona i els Ajuntaments 
de Sabadell, Barberà del Vallès, Ri-
pollet i Castellar del Vallès, ha fina-
litzat amb la inserció laboral de 6 els 
15 alumnes que l’han dut a terme a la 
mateixa empresa DigiProces, localit-
zada al polígon industrial del Pla de la 
Bruguera. “El fet de poder partici-
par en aquest programa ens dona 
la facultat de formar gent prope-

Digiproces dona feina a 
sis dels participants del 
projecte MetallVallès 3

OCUpACió| CUrs DE soLDADUrA

la d’èxit, significa una aposta per 
la col·laboració entre les empre-
ses i els ajuntaments d’una mane-
ra molt clara”, va afirmar l’alcalde. 

Entre les formacions previstes 
en aquesta tercera edició, que anirà 
del 2018 al 2020, s’inclouen cursos 
d’iniciació al metall per a dones, amb 
l’objectiu d’incrementar la presència 
de la dona a la indústria. També es 
duran a terme altres formacions de 
soldadura, tècniques de mecanitza-
ció, metrologia 3D, matriceria, ajus-
tatge mecànic, automatització i robò-
tica i gestió de la qualitat i prevenció 
de riscos.    || c. domene

Foto de família en el lliurament dels diplomes als participants de la tercera edició de Metal Vallès || c.díaz

ra a la nostra empresa i tenir pro-
fessionals formats, ja que a dia 
d’avui, en el nostre sector que és 
molt industrial, no tenim capaci-
tat de trobar gent de forma ràpi-
da”, va explicar Jordi Batet executiu 
en cap de l’empresa, durant el lliura-
ment dels diplomes.

La companyia manté ocupats 
cinc treballadors més que es van 
contractar l’any passat en el marc 
de les formacions incloses en la se-
gona edició del MetallVallès. Els Ser-
veis Locals d’Ocupació implicats al 
projecte derivaran la resta d’alum-
nes a empreses del sector recoma-
nades per DigiProces perquè puguin 
optar a diferents llocs de treball. “És 
un èxit que d’aquesta edició ja sur-
tin 6 persones amb contracte la-
boral, 4 d’elles de Castellar i que 
les 5 que es van inserir en l’edició 
de l’any passat ja tinguin un con-
tracte indefinit a DigiProces”, va 
manifestar l’alcalde de la vila, Igna-
si Giménez. 

Els alumnes (5 de Sabadell, 7 de 
Castellar i 3 de Barberà) han realitzat 

un total de 92 hores, 72 de pràctiques 
a la planta de producció de l’empresa 
i 20 de teòriques en què han tractat 
les matèries següents: la importàn-
cia de l’ESD a la indústria electrò-
nica, el procés correcte de soldadu-
ra manual amb estany, la soldadura 
manual amb tecnologia THR, intro-
ducció a la normativa IPC-A-610 Rev 
F, coneixement de reparació de com-
ponents THT i coneixement de sol-
dadura SMD reflow i THR per ona. 
“La gent tècnica de casa nostra el 
que fa és formar en soldadura elec-
trònica persones que estan a l’atur. 
Com que els formem treballant en 

els productes nostres, es poden in-
corporar de forma immediata a la 
nostra plantilla”, va detallar Batet. 
La intenció de l’empresa castellaren-
ca és continuar participant cada any. 

El projecte MetallVallès és una 
iniciativa que té per objectiu fomen-
tar l’ocupació i la competitivitat en el 
sector del metall. “És un dels pro-
grames que oferim des del Servei 
Local d’Ocupació amb més èxit 
d’inserció. És molt important 
l’aposta per la indústria, perquè 
en definitiva els llocs de treball 
que es creen són de més qualitat i 
menys temporals. És una fórmu-
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gastronomia

  Cristina Domene

La gastronomia japonesa continua 
de moda. Enguany, en la cinque-
na edició del Corretapa, els parti-
cipants han tornat a escollir, com 
a millor proposta, una recepta on 
es mesclen els sabors mediterra-
nis i japonesos. Es tracta de la tapa 
“Gyoza 2.0”, de Mito Restaurant, es-
tabliment que també va erigir com 
a millor tapa en l’edició de l’any pas-
sat i que en aquest 2018 ha obtingut 
un total de 54 vots dels tastadors. 
Nigromante Restaurant ha estat el 
segon classificat, per poca diferèn-
cia de vots amb el primer. 51 per-
sones han votat la “Croqueta”, una 
recepta a base d’ànec amb espàr-
recs i parmesà, com la millor tapa. 
El restaurant va ser guanyador en 
les edicions de 2015 i 2016. El tercer 
lloc ha estat pel remenat de baca-
llà amb cruixent de patata de Fru-
tos Ramírez Restaurant, votat per 
41 persones.     

En els quatre dies de Corre-
tapa, de dijous a diumenge, els 15 
establiments participants han ser-
vit 8.000 tapes, el que suposa una 
diferència respecta l’any passat de 

1.500, ja que a l’edició de 2017 se’n 
van preparar 9.500. 

“Tot i la diferència, valorem 
més que positivament l’experi-
ència d’enguany, ja que, tot i ser 
menys establiments gastronò-
mics que l’any anterior, s’ha ser-
vit un volum molt semblant al de 
l’any passat. 

També hem de tenir en 
compte que enguany, el Corre-
Tapa s’ha celebrat una setma-

1. Mito Sushi Restaurant
“Gyoza2.0”. Farcida de 
sobrassada mallorquina, formatge 
de cabra i ceba caramel·litzada, 
banyada amb mel i una llàgrima de 
teriyaki i cibulet
2. nigromante Restaurant
“Croqueta”. D’ànec amb 
espàrrecs i parmesà, 
acompanyada de melmelada de 
préssec i alfàbrega i maionesa 
d’oporto.
3. Frutos Ramírez Restaurant
“remenat de bacallà amb 
cruixent de patata”

TApES GUAnYADORES

La tapa “Gyoza2.0” de Mito Restaurant, guanyadora d’aquesta edició.  ||  cedida.

Una colla d’amics reunits 

gaudeixen de una de les 

propostes del Corretapa, a 

l’establiment nigromante.  
||  Q. Pascual

El cinquè Corretapa va servir 8.000 racions
Aquest any la tapa més votada va ser la de l’establiment oriental Mito restaurant, que va guanyar amb ‘Gyoza 2.0’

na després respecte l’edició del 
2017, pel que també podria ser 
que molts castellarencs i caste-
llarenques ja es trobin de vacan-
ces, fora del municipi. Per aquest 
mateix motiu, des de l’organit-
zació ens plantejarem la opció 
d’avançar les dates del següent 
CorreTapa, tot i que abans cal-
drà consultar-ho amb els establi-
ments participants”, han explicat 
des de Ielou Comunicació, empre-

sa organitzadora i responsable del 
CorreTapa Castellar. 

Des de l’organització volen 
agrair el gran esforç de cada un 
dels establiments de restauració 
participants, i de l’acollida rebuda 
entre els castellarencs i tastadors. 

“No és tant la quantitat de 
tapes elaborades, sinó la quali-
tat d’un esdeveniment que el pú-
blic assistent espera amb ganes 
i devoció”. 
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Després de viure 94 anys, una perso-
na ens podria explicar moltes vivèn-
cies, i nosaltres vam tenir la sort de 
sentir les de l’avi Armand.
El que sempre recordarem són les 
llargues i amenes sobretaules (amb 
una copeta de “xampany”, com a bon 
francès que era), on ens explicava les 
seves anècdotes de la infantesa als 
peus dels Alps francesos, dels inicis 
a les diferents fàbriques tèxtils i, so-
bretot, de l’última, la Tolrà.
Tot sovint ens explicava, amb un gran 
somriure als llavis, que el primer cop 
que va venir a Castellar a treballar, 
l’any 1962, va arribar a Sabadell, va 
baixar del tren i va preguntar on era 
l’autobús que anava a Castellar. Ales-
hores, el revisor de La Vallesana li va 
dir : “Castellar del Vallès, que tothom 
pregunta i ningú no sap on és”.
Des d’aquell moment, Castellar  va 
passar de ser un poble desconegut a 
ser casa seva, encara que a dins del 
seu cor sempre hi portava la seva es-
timada França.
Els anys van anar passant, com passa 
la vida per a tothom, amb moments 
bons i moments tristos, però sem-
pre et recordarem pel teu caràcter 
tan correcte i educat, també en els 
darrers anys, que vas passar a l’Obra 
Social Benèfica.
Des d’aquí volem donar les grà-
cies a tot el personal que treballa 
en aquesta fundació, i agrair-los la 
magnífica tasca que duen a terme, 
sempre amb una gran estima, hu-
manitat i professionalitat.

L’avi Armand

 Família Roca

 Junts per Castellar

ui no recorda els ajuts 
que el govern socialis-
ta de Zapatero va con-
feccionar en aquella 
època on es comença-
va a negar que hi ha-

gués d’haver cap tipus de crisi eco-
nòmica? La idea foufàcil: tingues un 
bebè i et donem 2000€. Malgrat no 
s’aconseguís increments en la na-
talitat, l’ajut va ser molt popular: a 

Q

Del creador dels xecs 
bebè, arriben... els xecs 
estudiant de l’Ignasi

qui no li agrada que li donin diners 
en mà? L’administració sempre ens 
treu diners de la butxaca mentre 
mirem cap un altre lloc i de cop va i 
ens en dona. Política fàcil(vot fàcil) 
a mesos de les eleccions.
Doncs bé, castellarencs i castella-
renques, us informem que qualsevol 
jove que resideixi a Castellar i estigui 
matriculat a qualsevol centre d’estu-
dis a qualsevol altre lloc del territo-
ri podrà demanar un ajut econòmic 
sense haver de justificar res (ni ti-
quets de bus, ni factures de transport/
carburant, ni res), ni sense importar 
la renda de les famílies. L’únic que 
importarà per determinar si acon-
segueixes un ajut o no serà l’ordre 
d’arribada: és a dir que els xecs so-

cialistes arriben a Castellar a mode 
de “Rebajas de Vuelta-al-Cole de El 
Corte Inglés”. Ja podem començar a 
fer cua per ser els primers en acon-
seguir-los! A l’escena només li falta-
ria que fos el Sr. Alcalde en persona 
qui els entregués en mà.
Els ajuts a l’estudiant poden ser una 
molt bona idea. És important, però, 
apostar per tipus d’ajut que arribin 
als estudiants que més ho necessiten, 
ja sigui per qüestions econòmiques 
(tenint en compte la renda familiar, 
per exemple), per posar en valor al-
tres aspectes com ara l’esforç (tal 
vegada, mitjançant beques comple-
mentàries al estudiant que a més 
d’estudiar té una feina per pagar-se 
els estudis) o l’excel·lència (premi-

Les colònies d’estiu de l’Esplai Xi-
ribec vàrem tenir la presència del 
programa “Signes del temps” de 
TV3. Fou el dijous, 5 de juliol, al 
matí. El motiu era realitzar un re-
portatge dels 60 anys de la Funda-
ció Pere Tarrés, tenint com a refe-
rent una de les primeres cases de 
colònies de la Fundació, i una entre-
vista al seu president Oriol Pujol.
El fet que enguany, Colònies i Es-
plai Xiribec, celebrem els 25 anys 

de la nostra primera estada a la 
casa de colònies Sant Marçal del 
Penedès, i l’estil propi que ens ca-
racteritza com entitat des de 1967 
molt vinculat als origens de la fun-
dació, contribuí a l’elecció del lloc 
del reportatge entorn de les activi-
tats que es realitzaven.
El reportatge s’emetrà aquest diu-
menge, 22 de juliol, al matí, dins el 
programa “Signes del temps” de 
TV3.  || esPlai xiribec

Les colònies de l’Explai Xiribec al 
programa ‘Signes del temps’ a TV3 L’Església Evangèlica Bíblica va ce-

lebrar el passat dissabte el seu pri-
mer aniversari amb una festa que 
va aplegar uns 70 persones al Casal 
Catalunya. La comunitat, que dis-
posa d’un local al carrer Jaume I , al 
costat del magatzem distribuïdor de 
Correus, es reuneix cada diumen-
ge a les 11 hores del matí i els dime-
cres a les 19.30 h. Des del despatx, 
es fan estudis bíblics personalitzats, 
trobades de joves adolescents, re-
unions de matrimonis i també co-
lònies. La comunitat està atesa pel 
pastor Moisès Campos, que va venir 

d’Olot per fundar l’església evangèli-
ca de Castellar.”Som encara una co-
munitat petita però de mica en mica 
anem creixent”, admet Campos. Tra-
dicionalment, el Vallès és un ter-
ritori amb força presència de l’es-
glésia evangèlica amb comunitats 
molts consolidades com les que ho 
ha a Sabadell, Terrassa, Rubí o Cal-
des de Montbui, al  Vallès Oriental. 
El pastor de Castellar considera que 
l’església evangèlica “ha fet tradici-
onalment molta força a l’Estat per a 
la creació d’escoles públiques per a 
tot el territori”.  || j. r.

L’Església Evangèlica celebra el seu 1r any

FOTOS DE LA SETMAnA

ant el talent). El que critiquem és 
la naturalesa evidentment popu-
lista d’aquest ajut concretament, a 
mesos de les eleccions: un ajut mo-
netari dirigit a tothom que no cal-
drà justificar.
Els socialistes sembla que pensin que 
els ciutadans paguem massa poc en 
impostos i que la solució no és abai-
xar-los, sinó que cobrar-nos-els igual 
(o apujar-los) i llavors donar diners 
a la ciutadania a mode de xecs po-
pulistes sense distinció de res,per 
aconseguir vot fàcil. El nostre plan-
tejament és diferent: cada cop que 
cobrem impostos al ciutadà ens hau-
ríem de plantejar per què es faran 
servir aquests diners. El tresor pú-
blic no s’hauria de fer servir per fi-

nançar postals d’aniversari firmades 
per l’alcalde, com passa en aquest 
poble. Tampoc s’haurien de fer ser-
vir per xecs populistes que s’empor-
ta el primer que arriba i no qui més 
els necessita. Si el superàvit dels 
comptes de l’ajuntament creix, en 
comptes de començar a finançar po-
lítica populista, seria millor abaixar 
els impostos directament perquè els 
diners mai siguin recaptats en pri-
mer lloc d’una població que pateix 
abusos fiscals constants.
Estem convençuts que no serem els 
únics que percebrem la trampa que 
ens estan fent a mesos de les elecci-
ons. Lamentem, això sí, que sovint 
siguem els únics (en aquest cas, jun-
tament amb ERC) en denunciar-la.



DEL 20 AL 26 DE JULIOL DE 2018 11

Edita: ajuntament de castellar del Vallès · c. major, 74 1r Pis · 937 472 123 · Director: julià Guerrero · Redactor en cap: jordi rius · Direcció d’art: carles martínez calveras 
Redacció i Fotografia: marina antunez, cristina domene, rocío Gómez  · Compaginació i disseny de publicitat institucional: carles martínez, jordi batalla i Èlia Guàrdia
publicitat: ielou comunicació, s.l. · 937 070 097 · comunicacio@ielou.cat · impressió: Gráficas de Prensa diaria · Distribució: teb castellar · Tiratge: 5.500 exemplars 
Correu electrònic: lactual@castellarvalles.cat · Dipòsit legal: b-13007-2008

opinió

 núria Raspall*

s possible que al nos-
tre “amic”, el Jutge 
Llarena, no pugui dor-
mir gaire bé aquests 
dies tot i que possi-

blement no sigui per la calor que 
fa,últimament, al sud d’Europa. La 
justícia alemanya ho ha tingut clar 
i ha decidit que només extradirà al 
President Puigdemont per malver-
sació i no pas per rebel·lió tal com es 
desitjava amb massa ganes al país 
veí (i,malauradament, també a una 
part del nostre). 
La justícia alemanya ho ha tingut 
clar i no ha vist cap prova que sus-
tenti la rebel·lió però no és la prime-
ra vegada que es pronuncia en con-
tra de la justícia espanyola. Ja ho va 
fer en deixar en llibertat sota fian-
ça al President i també ho van fer 
en el seu moment la justícia belga i 

É
Llarena 0 - Europa 4

escriptora Natà-
lia Ginzburg té unes 
paraules lluminoses 
sobre l’educació dels 
fills, que són bones de 

recordar sempre i que es poden 
aplicar a totes les etapes de la vida 
humana. Creu que, als fills, no se’ls 
han d’ensenyar les petites virtuts, 
sinó les grans: “No els hem d’ense-
nyar l’estalvi, sinó la generositat i 
la indiferència cap als diners; no la 
prudència, sinó el coratge i el menys-
preu del perill; no l’astúcia, sinó la 
franquesa i l’amor a la veritat; no la 
diplomàcia, sinó l’amor al proïsme 
i l’abnegació; no el desig de l’èxit, 
sinó el desig d’ésser i de saber”. La 
pràctica d’aquestes grans virtuts, 
sens dubte, ens permeten aspirar 
a la felicitat del camí de la pròpia 
existència i ens donen pautes per 
al millorament personal. I, potser, 
quan arribem a una edat avança-
da, instal·lats en una jubilosa ju-
bilació, és el moment adequat per 
sentir-nos implicats en projectes 
i en vivències que, lluny de reclou-
re’ns en un clos, ens conviden a l’ac-
tivisme humanista i vital. Com diu el 
poeta Pere Quart, és quan més cal 
posar les mans i el cervell “ a profit 
de tu, / a profit dels teus, / a profit 
de tots”, perquè: “Tot depèn de tu / 
i de cadascú”.  
És aquest “desig d’ésser i saber”, de 
què parlava Natàlia Ginzburg entre 
altres virtuts, el que hem de mante-
nir ben viu i, alhora, evitar el con-
formisme, la passivitat i la manca 
de pensament crític. Encara som 
a temps d’aprendre nous coneixe-
ments i de gaudir d’experiències 
culturals que ens enriqueixin. I, en 
aquest sentit, tenim la sort de comp-
tar amb espais com l’Aula d’Exten-
sió Universitària per a Gent Gran de 

  Explicar. || joan mundet

La virtut de saber fer-se 
gran

L’ pLAÇA MAJOR

AnTOn CARBOnELL
Col·lectiu pere Quart

part d’eslògans més o 
menys encertats, re-
cuperar el riu, incor-
porar-lo  d’una forma 
més quotidiana als 

conjunt de la població, és un sen-
timent compartit per molts cas-
tellarencs.  Ara, després de molts 
anys d’espera, ha arribat el mo-
ment de transformar aquest sen-
timent en realitat.
El proper dia 24, la Junta de Go-
vern municipal aprovarà l’avanç 
de Pla Especial del Riu Ripoll, un 
document que pretén donar res-
postes exhaustives a totes la pro-
blemàtiques del riu i des de totes 
les perspectives: les culturals, les 
ambientals, les lúdiques, d’oci o 
turisme, les productives, agríco-
les o industrials.
El riu és un microcosmos a on con-

A

 pepe González*

Obrir Castellar al riu 

flueixen interessos i voluntats, de 
vegades contradictoris, que el Pla 
Especial té la voluntat i l’obligació 
de conciliar, però també ordenar 
i potenciar. I es pretén fer des de 
un òrgan gestor obert a totes les 
sensibilitats, plural i participatiu.
La recuperació i reordenació del 
Ripoll és un projecte de poble 
i aquest sentiment compartit 
també hauria de plasmar-s’hi en el 
procés de tramitació fins a l’apro-
vació definitiva.
El nostre objectiu és que el Pla 
s’aprovi per unanimitat i amb la 
participació activa i entusiasta de 
tots els grups municipals. 
Vull recollir aquí la voluntat, mani-
festada en el mateix sentit, pel por-
taveu d’ERC, l’últim  Ple municipal.
Fins a la aprovació definitiva, 
prevista pel segon trimestre de 
l’any que ve, ens queda temps su-
ficient per recollir tots els plan-
tejaments i per  arribar a un po-
sicionament compartit.
Per nosaltres no quedarà. 

*Tinent d’Alcalde de planificació

Castellar del Vallès, una institució 
que ja depassa els 400 socis, i que ha 
esdevingut un referent de qualitat 
educativa i cultural de la nostra vila.
Fer una llista de les personalitats 
que han anat desfilant per les con-
ferències de l’Aula seria una tasca 
interminable. Els dimarts dels tres 
trimestres de cada curs, hi ha hagut 
una xerrada de temàtiques ben di-
verses –molt sovint d’una actuali-
tat absoluta-. Quedi dit, però, que 
durant el curs 2017-2018 hem pogut 
gaudir de periodistes com Mònica 
Terribas (“La comunicació en temps 
de crisi”) i Vicenç Lozano (“Cuba, el 
difícil camí cap a la democràcia”), 
divulgadors de la ciència com Xa-
vier Roqué (“Marie Curie, dona de 
ciència: una lectura actualitzada”), 
escriptors com Ramon Solsona (“El 
llegat de les hidroelèctriques. Ma-
terials per a una novel·la”), filòsofs 
com Joan Manuel del Pozo (“El camí 
de la felicitat o la felicitat del camí”), 
economistes com Joan Tugores (“El 
futur d’Europa: integració o deca-
dència”), divulgadors de la música 
com Joan Vives (“Gioachino Rossi-
ni, el cigne del “Bel Canto”. 150 anys 
de la seva mort”) o historiadors com 

Jordi Casassas (“Catalunya fa 100 
anys. Entre l’Unionisme i l’Autono-
misme”). Al llarg del mes de febrer, 
el musicòleg Joan Vives va fer un 
curs de tres sessions sobre Mozart. 
I s’han organitzat sortides cultu-
rals a Món Sant Benet (Un dia amb 
Ramon Casas) – Fundació Alícia, a la 
Cerdanya (“El Castellot” 2.500 anys 
d’història) i al Delta de l’Ebre - Els 
Ports – Horta de Sant Joan. També, 
s’ha fet un viatge de final de curs de 
cinc dies a Lituània. Tant el primer 
trimestre com el tercer han tingut 
actes de cloenda, respectivament, 
amb la Banda de Música de Saba-
dell i amb La Vella Dixieland. 
Des de l’Aula s’ha començat a tre-
ballar la relació amb els centres de 
secundària. Alumnes de batxillerat 
han assistit a conferències que po-
dien afavorir un posterior treball a 
classe o un enriquiment formatiu. 
Cal continuar en aquesta línia de 

connexió educativa amb els joves 
estudiants. A més, hi ha interès a 
fomentar la lectura, a través del 
contacte amb la Biblioteca Antoni 
Tort i amb les llibreries del poble. 
Sembla ser que, en sintonia amb la 
conferència inaugural del curs 2018-
2019 dedicada a la figura de Pompeu 
Fabra, hi haurà una exposició sobre 
el seny ordenador de la llengua ca-
talana durant el mes d’octubre a 
la Biblioteca. I tant de bo es pugui 
aconseguir que les llibreries de Cas-
tellar posin un punt de venda dels 
llibres del conferenciant convidat 
o de l’escriptor de qui es parla. Du-
rant el primer trimestre del curs vi-
nent, hi haurà xerrades sobre Maria 
Aurèlia Capmany, Montserrat Roig 
i Manuel de Pedrolo: seria magnífic 
posar les seves obres a l’abast dels 
assistents als actes de l’Aula.
El pròxim curs de l’Aula s’inaugu-
rarà el 2 d’octubre de 2018 amb una 

conferència de David Paloma (“Els 
dos projectes de Pompeu Fabra”). 
Es compta amb la presència, al llarg 
del primer trimestre, de Míriam Ha-
tibi, Pere Andreu Jariod, Mariano 
Marzo, Gemma Puigvert, Maria Àn-
gels Cabré, Josep Lluís Carod Rovi-
ra, Lídia Herèdia, Lluís Font, Sergi 
Belbel i Sebastià Bennasar.    
No es pot oblidar que institucions 
com l’Aula són part d’un moviment 
cultural i educatiu que valora la for-
mació en coneixements i en activi-
tats socials i humanístiques que ens 
enriqueixen com a persones. Perso-
nes que, a la fi, volen ser encara un 
actiu, crític i amb voluntat de parti-
cipació, en la construcció d’un nou 
país, a favor de la llengua i la cultu-
ra catalanes. Quina aspiració més 
noble practicar la virtut de saber 
fer-se gran sense perdre mai l’inte-
rès i la passió d’aprendre i gaudir 
de la bellesa i la saviesa.

britànica, quan es van negar a ex-
tradir als consellers Serret, Puig i 
Comín, la primera, i a la consellera-
Ponsatí, la segona. 
A “l’amic”Llarena no li surten bé 
les coses perquè s’ha entestat a de-
fensar el què és indefensable. No hi 
ha proves que avalin el què ell re-
clama, no hi ha rebel·lió, NO HI HA 
REBEL·LIÓ, i així s’ha demostrat 
sobradament en moltes ocasions. El 
26 de setembre molts de nosaltres 
érem davant la seu de la conselleria 
d’economia i no hi va haver cap “al-
zamiento”, ni violència, ni armes, 
ni res que justifiqui el què pretén 
en Llarena, al contrari, només vam 
cantar i cantar com hem fet tantes 
vegades i això, sí que ho pot provar 
moltíssima gent. Per tant, la qües-
tió és com es resoldran ara les cau-
ses judicials dels empresonats al 
nostre país, si la justícia imparcial 
alemanya no veu delicte en els ma-
teixos fets dels que s’acusa als que 
avui, encara són a la presó.
És possible que al nostre “amic”, 
el Jutge Llarena, no pugui dormir 
gaire bé aquests dies tot i que pos-

siblement no sigui per la calor que 
fa, últimament, al sud d’Europa. El 
ridícul europeu que està fent, si la si-
tuació ho permetés, em faria riure i 
molt. Els col·legues alemanys li han 
hagut de demanar documentació 
addicional arrel d’un document que 
els va remetre i que s’havia traduït 
dues vegades a l’alemany, però amb 
dues traduccions diferents! Això per 
no parlar dels errors en les dates 
de certs documents presentats, o 
els defectes de forma que li han fet 
emetre una nova euro ordre o el fet 
de no emetre una ordre de detenció 
local abans de presentar la corres-
ponent euro ordre... 
És possible que al nostre “amic”, 
el Jutge Llarena, no pugui dormir 
gaire bé aquests dies tot i que pos-
siblement no sigui per la calor que 
fa, últimament, al sud d’Europa. 
Massa fronts oberts, massa errors, 
massa inconcrecions, massa actors 
a escena, massa mentides, massa 
injustícia. Fins quan ha de durar 
aquesta pantomima?

*Regidora d’ERC
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La Festa de l’Esport guardona          180 atletes castellarencs 

El consistori celebra 
la 6a edició anual, 
on va premiar els 
esportistes pels 
èxits aconseguits 
durant la temporada

Per sisè any consecutiu, l’Ajunta-
ment de Castellar va organitzar la 
Festa de l’Esport Castellarenc, ajun-
tant a més de 180 esportistes al pa-
velló Puigverd, on tots van rebre 
el diploma acreditatiu d’haver as-
solit fites esportives o pels valors 
de l’esport.

Al començament de l’acte, el 
CB Castellar va col·laborar amb 
l’esdeveniment amb una exhibició 
d’esmaixades per part del seu juga-
dor nord-americà Marquie Smith, 
que va fer les delícies del nombrós 
públic assistent a la gala. Smith va 
fer interactuar a diversos esportis-

tes, incloent-los en els seus salts i les 
seves cabrioles.

Després del tast de bàsquet, el 
primer bloc l’alcalde Ignasi Gimé-
nez i el regidor d’esport, José Leiva 
van premiar als esportistes indivi-
duals d’entitats de fora de la vila, per 
on van sonar noms com el de l’atle-
ta Jordi Torrents, els jutges d’atle-
tisme Ramon Ciuraneta i Josep M. 
Poveda, els ciclistes Ivet i Oriol Al-
caraz i Nicole Castillo, els tres repre-
sentats castellarencs a la Titan De-
sert, Carlos Hidalgo, Cristina Iniesta 
i Santi Ramos, els gimnastes Sergio 
Kovacs i les germanes Espín, la Ta-
tiana i l’Alexia, a més dels jugadors 
professionals d’hoquei patins, Maria 
Ballesta i Oriol Garcia.

En l’apartat del motor, també 
van ser guardonats el copilot Arnau 
Parera, Pol i Jordi Pujol en car-cros, 
Ferran Méndez i Arnau Safont en 
circuits i en motociclisme, el mul-
ticampió Carmelo Morales, seguit 
de la pedrera de les dues rodes, Max 
Sánchez i Eric Rubio. Els tres pilots 
de resistència motociclista, David 
Jaén, Ferran Clusellas i Toni Garcia 
també van passejar pel parquet del 
pavelló per a recollir el seu premi.

Marc Gallego i la seva gossa 
Deva van posar el toc simpàtic en 
recollir junts el premi per la tem-
porada de múixing, bloc que tanca-
ven la taekwondista Bàrbara Mata-
moros i la tenista Georgina Garcia.

En el segon bloc, el de la pro-
moció dels valors de l’esport, en 

 Albert San Andrés

Foto de grup de tots els assistents a la Festa de l’Esport Castellarenc, després de l’acte d’entrega de premis, dijous de la setmana passada. || Q. Pascual

L’alcalde Giménez durant el seu discurs davant dels esportistes. || Q. Pascual

l’apartat col·lectiu, el FS Castellar 
s’emportava dos premis: un per la 
promoció de l’equip màster de vòlei 
i l’altre per l’equip de futsal de les 
Orange Ladies, format per mares 
de jugadors.

Iván Conde del Club Tenis Cas-
tellar va ser guardonat per la seva 

gran evolució com a tenista, mentre 
que Carla Pardo va veure recone-
guda la seva trajectòria esportiva, 
just en l’any on arriba a la catego-
ria sènior.

Als mèrits de les entitats, 
l’Ajuntament va reconèixer al Club 
Atlètic Castellar pels èxits assolits 
pels seus membres, amb 16 guardo-
nats en diferents disciplines i catego-
ries. El CB Castellar també va rebre 
l’homenatge el mateix dia en què la 
Federació Catalana de Bàsquet cer-
tificava l’ascens a Copa Catalunya. 
Club Bitlles Castellar i Club Bitlles 
Colobrers també van desfilar pel pa-
velló, juntament amb les integrants 
del Club Rítmica Clau de Sol, del CT 
Castellar, de l’Escola de Trial ‘ELBI-
XU’ o dels equips de la UE Castellar 
i el FS Castellar que van assolir l’as-
cens de categoria.

L’acte el van tancar les arts 
marcials, amb els integrants del 
Club Kyokushin Castellar i el Club 
Taekwondo World, justament abans 
de tancar una jornada festiva en re-
coneixement de l’esforç que cada 
temporada fan els esportistes de la 
Vila per aconseguir superar-se. 
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La Festa de l’Esport guardona          180 atletes castellarencs 

De dalt a baix,  els atletes del CAC 

guardonats amb el regidor d’Esports 

i l’alcalde; el nord-americà del CB 

Castellar, Marquie Smith, es fa un selfie 

amb nens de la Unió Esportiva després 

de la seva exhibició d’esmaixades;  i 

Marc Gallego mostrant les habilitats 

de la seva gossa Deva.  || Q. Pascual
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pedrosa, 
una vida de 
llegenda
L’ACtUAL repassa la trajectòria esportiva en 
el món del motociclisme de Dani pedrosa que 
acaba d’anunciar la seva retirada dels circuits  

Dani Pedrosa va anunciar en roda de premsa que 
es retirarà al final de la present temporada, confir-
mant el que era un secret a veus durant els últims 
dies. Dijous passat, una hora abans de la roda de 
premsa oficial del GP d’Alemanya, el castellarenc 
va confirmar que posarà punt final a la seva tra-
jectòria esportiva després de 18 anys, tres títols 
mundials i 54 victòries.

“L’any vinent no competiré al campionat. 
Acabaré la meva carrera a MotoGP. És una deci-
sió dura perquè estimo aquest esport. Malgrat 
que aquest any tenia bones oportunitats, aquest 
és el camí que he d’agafar, ara tinc altres priori-
tats en la meva vida. Ha estat increïble pilotar 
per a un equip tan important, i davant de tants 
fantàstics fans. Puc dir que he aconseguit més 
del que vaig somiar. He complert el meu somni 
de ser pilot” va sentenciar el de Castellar, que va 
debutar al mundial en una cursa a Suzuka el 2001 
en 125cc. Amb només 32 anys, el ‘26’ tanca així una 
trajectòria amb la marca de l’ala daurada de 17 tem-
porades, on fins al moment ha aconseguit 54 cur-
ses, amb uns números que el col·loquen al top10 
històric del mundial de motociclisme.

Pedrosa però, no ha descartat seguir lligat al 
món de la competició amb algun altre rol com po-
dria ser el de pilot provador, on la marca austríaca 
KTM pren protagonisme. L’anunci de la retirada ar-
riba després que les negociacions amb l’equip SIC 
Petronas Yamaha no hagin arribat a bon port. Pe-
drosa era la primera opció per liderar aquest pro-
jecte del nou equip satèl·lit de la marca japonesa 
Yamaha. La petroliera i el Circuit de Sepang con-
fiaven en el pilot per arrencar amb un ambiciós 
projecte, tot i que, finalment, els dubtes del pilot i 
algunes de les peticions van trencar les negocia-
cions abans de signar el contracte.

“Estic molt orgullós de tot el que he fet 
en aquest esport. He pogut completar el meu 
somni de ser pilot i això és alguna cosa que re-
alment no esperava quan era un nen, quan veia 
per la tele a altres pilots competir en el cam-
pionat. Així que m’agradaria prendre aquest 
temps per donar les gràcies a Dorna i a Honda 
per donar-me aquesta oportunitat ja en el 99, 
també a Movistar, Red Bull i Alpinestars, per-
què han estat amb mi al llarg de la meva carre-
ra. M’agradaria també donar-li les gràcies a la 
meva família aquí present i a tots els aficionats 
que m’han recolzat en la meva carrera en els 
moments bons i en els dolents i que m’han en-
viat missatges per superar situacions difícils 
en el passat. Ara obro un capítol nou”, va afegir.

Nascut el 29 de setembre de 1985, Dani Pe-
drosa Ramal va iniciar-se en el món del motoci-
clisme al 1989 amb només quatre anys, quan el seu 
pare li va regalar una Italjet de 50cc. L’afició per 
les dues rodes el va fer aterrar el 1996 al campio-
nat d’Espanya de Mini-motos, acabant en segona 
i tercera posició els dos primers anys i guanyant 
el títol de 1998. Al febrer del 99 feia les proves per 
la Movistar Junior Cup, on tot i no reunir les con-
dicions necessàries i no haver competit mai en un 
circuit gran, l’expilot de 500cc Alberto Puig, posa-
va la mirada en ell i l’escollia d’entre els 400 pilots 
finalistes i les més de 6400 solicituds. Un dossier 
de premsa i els bons consells dels familiars d’altres 
pilots de la vila, el portaven a un campionat on ni 
tan sols arribava al terra pujat a la moto. El pilot 
rebia el número 26 per la seva moto.

Una temporada després, havent acabat en 
vuitena posició, era un dels tres escollits per Puig 
-juntament amb el campió Joan Olivé i Raúl Jara- 
per fer el salt al campionat d’Espanya de velocitat 
amb l’equip de Movistar.

Protegit per l’expilot, Pedrosa acabava en 
quarta posició i donava el salt al mundial del 2001, 
convertint-se llavors en el pilot més jove en partici-
par en el mundial amb poc més de 15 anys. Aquella 
temporada era el ‘rookie’ de l’any, acabant  vuitè, 
sumant dues terceres posicions a València i Mote-
gi. Al 2002 arribava la primera victòria mundialis-
ta al circuit holandés d’Assen, que sumada a les de 

València i Motegi, el deixaven en tercera posició 
pel darrere del campió Arnaud Vincent i de Ma-
nuel Poggiali. Va sumar sis pole position.

2003 va ser el seu any talismà i amb cinc vic-
tòries i tres poles es proclamava campió del món 
de 125cc a Malàisia, dues curses abans d’acabar. 
Començava però, la mala estrugança del pilot amb 
les lesions greus, després de trencar-se els dos tur-
mells aPhillip Island.

Sempre amb motos de l’ala daurada, una 
temporada després feia el salt al quart de litre 
amb el mateix equip i aconseguia col·locar l’Honda 
RSW250 en el calaix més alt en finalitzar la tem-
porada, amb set victòries al sac i proclamant-se 
campió a Austràlia, podent-se treure l’espina de 
l’any anterior. 

2004 era l’any de trencar records pel de Cas-
tellar, ja que va ser el pilot més jove en guanyar 
un campionat de 250cc, en fer-ho de manera con-
secutiva i en ser bicampió del món. Més de 3000 
persones el rebien a l’Espai Tolrà de Castellar en 
la festa de celebració.

L’any 2005 serà recordat pels continuats frec 
a frec amb Jorge Lorenzo i la mala relació dels dos 
pilots. Esportivament però, Pedrosa tornava a re-
petir victòria al campionat, sumant  vuit victòries. 
Aquest segon campionat de 250cc li garantia fer el 
salt a la categoria reina amb una moto guanyadora 
de l’equip Repsol-Honda, moto a la que ja es puja-
va a València en finalitzar el campionat.

La primera temporada a la categoria reina 
sorprèn a tothom amb una segona posició en la car-
rera inaugural del GP d’Espanya a Jerez, compar-
tint podi amb Loris Capirossi i Nicky Hayden. Dues 
victòries, dues segones posicions i quatre tercers 

 Albert San Andrés

“Estic molt orgullós de tot el que 

he fet  en aquest esport.

He pogut completar  el meu somni de 

ser pilot i això és  alguna cosa que

realment no esperava quan era un nen”                                                           

el feien acabar en cinquena posició com a ‘rookie’ 
de l’any, en un campionat que s’adjudicava Hayden. 
A més era el millor espanyol pel davant de noms 
comToni Elías, Sete Gibernau o Carles Checa, tot 
i ser el pilot més petit de la graella (1,59 cm) i amb 
menys pes (51 kg). La llegenda del ‘26’ continuava, 
acumulant tres subcampionats (2007, 2010 i 2012), 
dos tercers llocs (2008,2009 i 2013) , quatre quarts 
(2011, 2014, 2015 i 2017) i una sisena plaça (2016). A 
les 13 temporades a MotoGP, el castellarenc suma 
un total de 31 victòries, 40 segones posicions i 41 
terceres, col·locant-se en vuitè lloc al Top10 mun-
dial de curses guanyades amb un total de 54. 

Les lesions però, han estat el major dels pro-
blemes pel pilot de Castellar. Durant els 17 anys en 
competició ha patit un total de 34 lesions en 18 in-
cidents, que l’han fet guanyar-se al pàdoc el mal-
nom de ‘Titanium’, a causa de la quantitat de peces 
d’aquest metall que ha portat al cos. Només a les 
temporades 2012 i 2017 es va lliurar de patir cap 
ensurt. Això ha condicionat en excés un pilot que 
només ha pogut disputar totes les curses del mun-
dial en sis ocasions (2006, 2007, 2009, 2012, 2014 
i 2017). El pilot ho reconeixia a la roda de premsa 
on va anunciar el seu adéu, explicant que “d’una 
manera o un altra, les lesions acceleren vul-
guis o no la vida i el procés d’arribar a aquest 
moment.  (...) Però sí que és veritat que les lesi-
ons que he tingut acceleren tot aquest procés 
per seguir al 100% al màxim”.  

 Pedrosa, un home estimat al pàdoc i per l’afi-
ció, ha escollit l’honestedat, per reconèixer que no 
podrà lluitar per l’únic campionat que li resta, re-
tirant-se de la competició, abans d’arrossegar-se 
amb motos que no garanteixen l’èxit. El castella-
renc serà nomenat MotoGP Legend en finalitzar 
la temporada a València. 
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“Les lesions són el que més et fa patir”

Fidel Truyols dirigint un partit de lliga de l’HC Castellar. || a. san andrés

L’HC Castellar va salvar la categoria a l’última jornada de lliga sobreposant-se 
a molts factors en contra durant la temporada

· Categoria salvada per tercer any con-
secutiu. Quin resum fas?
Ha estat una temporada molt difícil, com les al-
tres dues, on les lesions no ens han respectat res. 
Malauradament som un club humil i no podem 
fer grans fitxatges i tirem amb el que tenim. Mal-
grat tots els problemes que hem tingut, enca-
ra ho hem fet prou bé en una lliga molt exigent.

· Què li ha faltat a aquest equip per no 
haver de patir?
El començament ja va ser molt difícil, havent 
de refer un equip completament destrossat, 
majoritàriament amb jugadors només de la pe-
drera. Vam començar amb un equip molt jove 
que venia del segon equip i del juvenil i ara ja 
tenen experiència. La pròxima temporada amb 
l’entrenador que vingui, s’haurà de veure quins 
jugadors han arribat al màxim del seu nivell i 
quins no. Els jugadors han progressat molt, so-
bretot quan s’ho creien i volien. Crec que només 
és un problema de coco, sempre els hi he dit. 

· Hi han hagut partits en el que sembla 
que els jugadors posaven més entusias-
me que en d’altres...
El problema que hem tingut sempre és que no 
pots canviar jugadors. Ho tenim molt difícil per 
fitxar, perquè no paguem res i ningú vol venir 
fins aquí. La major part dels jugadors van ar-
ribar al primer equip sense gaire competència, 
per la desbandada de fa tres temporades i no 
tenien a ningú pel darrere que els fes tremolar 
la cadira. Ara això canviarà una mica amb el 
juvenil. Hi ha hagut moments en què els ha fal-

  Albert San Andrés

Després de salvar la categoria durant tres 
temporades, el tècnic de Palau i Solità de Ple-
gamans deixa l’equip per seguir coma a direc-
tor esportiu del club

EnTREViSTA

Fidel Truyols

tat compromís, tot i això, no puc queixar-me de 
l’entrega i l’esforç en els moments necessaris.

· L’equip però, ha millorat cada temporada.
Cada any hem sumat més punts a la lliga, que 
per a nosaltres és molt positiu, però la com-
petència cada cop és més forta amb filials que 
baixen a grans jugadors a la categoria. Es pot 
dir que no som un equip massa diferent dels de 
Nacional Catalana en joc, tot i que aquestes di-
ferències de qualitat són el que més es nota.

· Què ha estat el més dur aquest curs?
Els últims tres mesos teníem a quatre jugadors 
lesionats i només cinc en condicions. Ha estat 
molt estressant, però l’esforç ha tingut premi. 
Per qualitat no ens mereixíem arribar a aquest 
final tan agònic.

· Un estrés que et fa deixar la banque-
ta per a seguir com a director esportiu.
Sempre he cregut en els cicles. A diferència 
dels equips grans, nosaltres no podem fit-
xar dos o tres jugadors per temporada i ens 
és més fàcil canviar d’entrenador per canvi-

ar dinàmiques.
· Quin bon record t’emportes d’aques-
ta etapa?
Salvar la categoria durant tres anys sense 
gairebé reforços. El tracte amb les perso-
nes, ja que no m’agrada parlar de jugadors, 
ha estat molt bo.

· i un de dolent?
Les lesions dels meus jugadors. Són perso-
nes i veure’ls lesionats et fa patir molt. Hi ha 
hagut jugadors com l’Oriol Togores, amb mol-
tes operacions, que et fan patir i acabes gai-
rebé igual de perjudicat que ells.

· Què li demanaràs al nou entrenador?
Encara no tenim tancat al nou, però sobretot 
volem que sàpiga patir. Haurà de ser un en-
trenador que tregui jugadors de la pedrera i 
que gestioni el canvi generacional en el mo-
ment necessari, perquè tot i ser jugadors en-
cara joves, alguns hauran de plantejar-se si 
volen seguir o  no en l’esport. Sempre he dit 
que els meus jugadors són els millors del món 
i espero que els hi vagi tot molt bé.  

MOTOCiCLiSME | CEV

El pilot castellarenc Carmelo Morales 
marxa de vacances més líder del Campi-
onat d’Espanya de Velocitat, després de 
sumar una victòria i una quarta posició 
a les dues curses disputades al circuit de 
Motorland Aragó.

El pilot de l’Easyrace BMW va acon-
seguir la segona posició de la graella, que 
li permetia aconseguir la victòria a la pri-
mera cursa de dissabte, retallada a 13 vol-
tes per un inesperat xàfec.

Diumenge però, una bandera verme-
lla i problemes al radiador, evitaven que 
el ‘31’ arribés al podi, quedant en quar-
ta posició en el rellançament de la cursa 
a cinc voltes. Morales segueix líder, amb 
un avantatge de sis punts sobre Alejandro 
Medina del Cardoso School.

D’altra banda, tot i tenir bon ritme 
durant els lliures i sortir des de la quar-
ta plaça, Max Sánchez es classificava en 
desena posició, en una cursa on els pro-
blemes amb els frens de la seva moto no 
li deixaven lluitar per la victòria. El jove 
pilot castellarenc segueix en la tercera 
plaça de la classificació general.  ||  a.s.a.

Morales surt més 
líder de Motorland

HOQUEi | BALANÇ tEMporADA
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Sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Girona dijous

la cobla ciutat de Girona actua 
aquest dijous 26 de juliol  a les 
21.30 h a la plaça del mercat en 
un acte organitzat per l’ajunta-

ment i asac. l’esperit fundacio-
nal d’aquesta cobla, fundada l’any 
1975 sota la direcció de lluís bus-
carons, es manté encara avui. un 
dels objectius de la cobla ciutat de 
Girona és divulgar i preservar el pa-
trimoni musical gironí per a cobla. 

Quins fogons ens ofereix 
unes suculentes broquetes

aquesta setmana les noies fogone-
res porten una recepta per fer les 
barbacoes una mica més especials 
i ofereixen alternatives per als qui 

no són tan carnívors. Fugen de les 
típiques broquetes amb carn adoba-
da i  aposten per un trio: broquetes de 
salsitxes, broquetes de bonítol i bro-
quetes de seitan.  Podeu veure’n el 
vídeo a lactual.cat i als Facebooks 
de l’actual i Quins Fogons.

L’espectacle “Festa Major. Un viat-
ge a les festes “majons” d’abans” tin-
drà lloc aquest divendres, a les 21.30 
hores, als Jardins del Palau Tolrà. 
“Va ser un encàrrec de l’associa-
ció de veïns de Gràcia perquè feia 
200 anys de la seva Festa Major”, 
explica Xevi Capdevila, artífex del 
muntatge.  L’espectacle s’havia d’es-
trenar el 20 d’agost de l’any passat, 
però l’atemptat ocorregut a Barce-
lona, tres dies abans, “va obligar a 
posposar el muntatge, que final-
ment s’ha estrenat el mes de maig 
d’aquest any”, afegeix Capdevila. 

La unió entre Lluïsos Cobla i la 
companyia Loropardos va ser una 
idea del mateix Xevi, que forma part 
de tots dos grups. “El tipus d’humor 
que gasten és similar, i vam fer la 
prova d’ajuntar-los, i va funcionar 
molt bé”, afegeix Capdevila.

La proposta combina teatre 
i música. Si  bé en quantitat hi ha 
més música que teatre, “el teatre 
mai deixa d’estar sobre l’escena-
ri, fins i tot amb les cançons”. El 
repertori musical es basa en el disc 
de La Trinca “Festa Major”, on s’in-
clouen diverses cançons que expli-
quen una Festa Major dels anys 70 
amb el seu pregó, la processó o el 

castell de focs. A l’escenari, hi apa-
reixen tres personatges: el capellà, 
l’alcalde i el guàrdia civil, “que en 
aquell moment eren personalitats 
que marcaven la vida del poble”. 
A més de temes de La Trinca, la 
Lluïsos Cobla també interpretarà 
peces de Nino Rota i temes popu-
lars catalans.

Amb aquest espectacle mu-
sical i teatral, “fem un exercici de 
nostàlgia, de com eren les festes 
de diferents generacions enrere ”. 
Tot i això, les generacions més joves 

Homenatge a les festes majors d’abans
Divendres, l’esperit de 
La trinca amb Lluïsos 
Cobla i la  Companyia 
Loropardos als Jardins 
del palau tolrà

  Marina Antúnez

també podran entendre el que els 
personatges expliquen. “Qui no ho 
hagi viscut ho podrà veure, com 
si fos una pel·lícula d’abans”, ex-
plica Capdevila. 

“Festa Major. Un viatge a les 
festes “majors” d’abans” és un espec-
tacle d’humor, amb tocs nostàlgics. 
“S’hi representa l’humor blanc de 
La Trinca, aquell que diu les coses 
però no les acabes de dir i un humor 
més estripat i actual, de la Cia. Lo-
ropardos”. Es tracta d’una proposta 
versàtil molt festiva, ideal per a ser 

representada en envelats i a l’aire 
lliure o fins i tot teatres. 

A més, “Festa Major. Un viat-
ge a festes ‘majons’ d’abans” comp-
ta amb l’al·licient que al muntatge hi 
ha un castellarenc, el músic Jaume 
Coma, membre també de Macedò-
nia on toca la trompeta, que està 
a la Lluïsos Cobla. “Ell ens va fer 
una mica d’enllaç per venir aquí  
i  és  d’aquells músics que surt del 
clixé quan es tracta fer alguna 
cosa diferent de les sardanes”, 
assegura Capdevila.  

‘Festa Major. un viatge a les festes “majons” d’abans’ es va estrenar al maig pels 200 anys de la festa dels veïns de Gràcia. || cedida

A punt la 35a Revetlla 
de Sant jaume

+ FESTES

El record de l’estiu, aquelles imatges 
que ens queden a la retina de festes 
populars amb rialles, ball i molta relació 
amb el veïnat Aquest és l’esperit que, 
any rere any, i ja en van 35, impulsa 
l’Agrupació de Veïns del Pla al carrer 
Sant Jaume. En total, hi ha prevista 
una vuitena d’activitats per als veïns 
i veïnes del carrer i també obertes 
a la ciutadania. Divendres, a les 21 
hores, es durà a terme una botifarrada 
i, a continuació, hi haurà concert 
d’havaneres amb la Petita Havana, on la 
castellarenca Mariona Roca porta la veu 
cantant. Acompanyant les havaneres, 
se servirà rom cremat. Dissabte 21, a les 
18 hores, s’ha previst un bany d’escuma 
obert a totes les famílies. A les 21 
hores es farà el tradicional sopar de 
veïns i, a les 23 h, començarà el ball de 
revetlla amb Blue Maresme. Diumenge 
22, a les 12 hores, diverses entitats 
participaran activament de la Revetlla 
de Sant Jaume. En concret, hi ha estat 
convidades les colles de Ball de Gitanes, 
Ball de Bastons i els Castellers de Cas-
tellar – Capgirats. A les 12.30 h s’oferirà 
vermut per a tothom i, a les 19.30 hores, 
la festa es clourà amb les sardanes 
amb la Cobla Vila d’Olesa, coca i cava.

Un any més, l’organització oferirà el 
servei de bar amb mojitos de Mi Còctel i 
amb canyetes comestibles de Sorbos. A 
la Revetlla de Sant Jaume hi col·laboren la 
Joieria Jordi, Xics Enoteca, Establiments 
Viena, la Farmàcia de Castellar, la Estació 
de Servei Truyols BP, la Farmàcia Casano-
vas i el Forn de Pa Sant Esteve. 

cultura
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Macedònia 
anima les noies 
a fer carreres 
de tecnologia 

ESTUDiS | MArENostrUM

Una promesa, paula Valls

La banda espera a dalt de l’escenari, 
tenyits per una pàtina de llum ver-
mellosa, amb els instruments ar-
mats per començar. D’una revolada 
sigil·losa apareix ella, Paula Valls, i 
després d’arrencar el concert dispa-
ra un Finally I got out per gebrar els 
Jardins del Palau Tolrà. Recarago-
la els braços, com un oceà imprevi-
sible, i es deixa gronxar per la seva 
pròpia veu, flotant feliç amb la tex-
tura de la primera cançó de la nit, 
My Old Piano. La manlleuenca pos-
seeix la confiança de qui, amb només 
19 anys, es postula per embriagar el 
país amb un còctel americà de mú-
sica negra –soul, blues i jazz– i folk.
Aquest disc, ‘I am’ (Satélite K, 2018), 
que presenta a les Nits d’Estiu a Cas-
tellar davant de més de tres-centes 

El supercomputador MareNos-
trum i el grup musical Macedònia 
s’han aliat per animar les noies a 
apropar-se a la tecnologia. El su-
perordinador i la cançó de les Ma-
cedònia titulada “MareNostrum” 
són dues peces clau de les visites 
de les quals podran gaudir sis mil 
alumnes de primària de Barcelo-
na el curs vinent. El seu objectiu 
és apropar els més petits a les car-
reres tecnològiques i, molt espe-
cialment, captar l’atenció de les 
nenes. Les visites posen especial 
atenció a deixar clar que les noies 
poden utilitzar superordinadors i 
que pot ser gratificant per a elles.

Per la seva doble vessant 
d’apropar la ciència als més petits 
i combatre la bretxa de gènere, 
aquesta iniciativa del Barcelona 
Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación 
(BSC) ha estat inclosa al Pla Bar-
celona Ciència de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

El projecte, anomenat “Som 
Investigadores”, parteix de la 
voluntat del Barcelona Super-
computing Center de contribu-
ir a augmentar la presència de 
noies en les carreres tecnològi-
ques. Diversos estudis apunten 
que la menor presència de noies 
en les carreres de Ciència, Tec-
nologia, Enginyeria i Matemàti-
ques té la seva arrel en creences 
que les nenes i noies adopten en 
edats molt primerenques (pri-
mària i primers cursos de secun-
dària), en el sentit que aquestes 
vocacions són més pròpies del 
gènere masculí i que aquesta no 
és una sortida professional per a 
elles. És per això que el centre ha 
dissenyat unes visites en les quals 
es posa especial èmfasi a fer visi-
ble que treballar amb supercom-
putadors també pot ser una feina 
de dones.   ||redacció

  Guillem plans

niTS D’ESTiU | CoNCErt

La veu de paula Valls va encisar els assistents al seu concert als jardins del palau Tolrà, divendres passat. || Q. Pascual

orelles, té un color molt intimista, ha 
admès ella diferents vegades. S’in-
tueix tant en els I feel alone com en 
els “Uuuh”, desolats, que profereix 
a Again. En els colpidors And I, I’m 
trying to find myself que regala, em-
bolicats amb una dolça veu, a Cir-
cles. O, per exemple, a La cançó de 
Bressol, un dels dos temes en català 
(dedicat al seu avi) del disc.
S’aparta un manyoc indomable de 
la seva rinxolada cabellera. Paula 
Valls canta i assenyala, a l’atzar, algú 
del públic. Qui serà tal afortunat, o 
afortunada, a qui li dedica l’índex? 
Camina a dalt de l’escenari, sense 
parar quieta, amb el compàs enllu-
ernador d’una autèntica diva. De 
cada estrofa, se’n poden interpre-
tar les reflexions, a vegades aspres, 
els dubtes existencials i els trenca-
ments que, ens avisa, l’han marcada. 
“Aquesta cançó es diu Rain, Tears 

and Scars –Pluja, llàgrimes i pors–
, que és d’on ha sortir aquest disc”, 
explica. Si Paula Valls s’inspira en 
els trencaments, la convidem a viu-
re’n, que té una vida sencera al da-
vant. I celebrem la màxima que ad-
verteix que al món s’hi ve a patir, si 
és això que la fa cantar.
Abans d’interpretar Monsters, convi-
da el públic a imaginar un nen petit 
esporuguit, tapat fins a les parpelles 
amb els llençols. Quan acaba de can-
tar-la, pregunta si els hem vist o no, 
els monstres. Les criatures que hi 
ha als Jardins del Palau Tolrà, però, 
lluny d’espantar-se, han quedat em-
badalides. Durant el concert, també 
interpreta temes del seu LP, ‘Black 
And White’ (RGB, 2016), com Years o 

Crònica

intèrprets: paula Valls, D.Soler (gui-
tarra i dir.musical), O.Roca (bateria), 
M.Sospedra (baix) i D.Ferrer (piano)

títol: Concert de paula Valls

lloc: Jardins del palau Tolrà

dia: 13 de juliol de 2018, 21.30 h

“Valls posseeix la confiança 

de qui, amb només19 anys, 

es postula per embriagar el 

país amb  música negra

Goodbye, enllaçats amb cançons del 
darrer treball, com Sometimes, About 
Someone o la ja venerada I’m Sorry.
Acompanyada de David Soler (gui-
tarra i direcció musical), Oriol Roca 
(bateria), Miquel Sospedra (baix) 
i Dani Ferrer (piano), Paula Valls 
es guanya la simpatia dels caste-
llarencs lloant el Jardí del Palau 
Tolrà. Després, avisa que és la dar-
rera cançó, per la qual cosa el públic 
encongeix espatlles i deixa anar un 
sincer “Ooooh...”. A Days, mentre 
canta, torna a balancejar-se ele-
gantment i clou el puny amb força. 
A dins d’aquest palmell tancat, hi 
cap tot Castellar sencer. La cantant 
troba gust a torturar el públic amb 
un fals final de concert, i encara re-
gala Skylark, una vetllada de jazz de 
propina; i l’escaient i comprometedo-
ra I’ll be Back. I esperem que sí, que 
tornis. Ens ho has promès, Paula. 
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LLEURE | FEstA MAJor DE CAN FoNt - CA N’AVELLANEDA

La rotonda de l’entrada a Can Font – 
Ca n’Avellaneda, que deixa enrere la 
carretera de Terrassa, anuncia amb 
un cartell acolorit que és Festa Major. 
A la Penya Arlequinada, com és habi-
tual en aquestes dates, les terrasses 
s’omplen per fer el vermut. Els cam-
brers van de bòlit, amunt i avall, ser-
vint canyes i aperitius: “Aquí, una de 
morros, sisplau!”. A fora, comença 
a escampar-se per l’ambient l’espera-
da flaire de sofregit que inunda el diu-
menge d’aquesta celebració.  A l’om-
bra que projecta la pista de pàdel, hi 
ha tres o quatre arrossos que tot just 
comencen a fer xup-xup.

A la cruïlla entre el carrer Nos-
tra Senyora Salut i el de Ca n’Avella-
neda, l’escuma arriba, si fa o no fa, 
fins a la cintura dels pares i fins al 
coll d’alguns fills. Mentre sona músi-
ca animada –“follow the leader, fo-
llow the leader. I wanna see ya!”– 
un canó reparteix flocs de sabó per 
als més petits de la festa, alguns equi-
pats amb banyador i, fins i tot, ulle-
res d’aigua. Amb les mans alçades 
demanen més escuma, molts sense 
deixar de ballar. 

La festa de l’escuma va ser un dels reclams de la festa de Can Font per als més petits.  || Q. Pascual

   Guillem plans

La cita, 
acompanyada 
d’activitats per a 
tots els gustos i 
edats, va atraure 
centenars de veïns

Festa de Can Font, un cap de setmana reservat

Cada any hi ha centenars de 
persones que es reserven el cap de 
setmana de juliol en què cau la cele-
bració conjunta de la Festa Major 
d’aquestes dues urbanitzacions. Com 
és habitual, el tret de sortida, el di-
vendres, va ser en forma de “chu-
pinazo”. Per quart any consecutiu, 
també aquesta mateixa nit, van apa-
rèixer a dalt de l’escenari, davant de 
més de dos-cents veïns, algunes es-

trelles de renom mundial, com Mic-
hael Jackson, la  Montserrat Caba-
llé o el Freddie Mercury. “Ha sigut 
una de les edicions en què els veïns 
s’han esforçat més a crear-se el 
personatge que feien”, comentava 
la presidenta dels veïns, Roser Ga-
barró, respecte a les caracteritzaci-
ons d’aquest concurs, infantil i per 
adults, en què s’emporta el premi el 
participant que realitzi el millor xou 

Mònica Poy, de la perruqueria cas-
tellarenca Colleen, va pensar a or-
ganitzar un acte entorn del seu ofici, 
que tingués finalitats solidàries. Així 
doncs, va contactar amb ‘Unidos por 
ellos’ per muntar una jornada per re-
captar fons per a la investigació i el 
tractament de quatre malalties di-
ferents: l’atròfia muscular espinal, 
la histiocitosi, la distròfia muscular 
de Duchenne i la síndrome Phelan-
McDermid. Finalment, però, el for-
mat de la jornada, que va tenir lloc 
a la Plaça Catalunya diumenge pas-
sat, va variar completament, enca-
ra que l’objectiu solidari es mantin-
gués intacte.

Per a l’ocasió, va haver-hi una 
xocolatada, tallers de maquillatge i 

400 euros per a investigar malalties

L’enxaneta dels Capgirats desplegant la llampant samarreta de la jornada solidària. || G. P.

COLLEEn SALOn  I FEstA soLIDàrIA

Jornada solidària dedicada a l’associació ‘Unidos por ellos’

de playback, a dalt de l’escenari. El 
Dj Umberto, seguidament, es va en-
carregar d’allargar la nit.

El dissabte, la festa va continu-
ar amb propostes nascudes en edici-
ons anteriors, com el ball de Zumba, 
que va posar en marxa ben d’hora al 
matí a les urbanitzacions, o la Festa 
Holi, que va tenyir de coloraines el 
carrer Riera. Ja és el segon any que 
aquestes activitats se celebren i la 

  G. p.

bona rebuda que estan tenint fa pre-
veure a l’organització que continu-
aran. De la mateixa manera que fa 
molts anys que se celebra el con-
curs de botifarra i Mahjong, entre 
els socis de la Penya Arlequinada, o 
les Olimpíades, de vermells contra 
blaus, que submergeixen les urba-
nitzacions en una rivalitat sana. A 
la nit,  el tradicional sopar de Festa 
Major, i el posterior Ball del Fanalet 
amb l’orquestra Sara’s, va aplegar 
més de tres-centes persones i es va 
allargar fins a la matinada. Les pa-
relles, amb una espelma entremig 
d’ambdós cossos, dansaven  al com-
pàs lent de la música.

molta animació

L’endemà diumenge, el darrer dia 
de Festa Major, a alguns els va cos-
tar més llevar-se, després de la cele-
bració del dissabte. Durant el matí, 
a més del canó d’escuma, hi va haver 
la xocolatada. I, una vegada es van 
haver acabat els plats de paella del 
dinar, la traca final de la celebració: 
l’espectacle del Mag Pipo i del Mag 
Víctor; les havaneres amb els Mari-
ners d’Egara, acompanyades de rom 
cremat, evidentment; i, per acomia-
dar-se fins al juliol de l’any vinent, la 
cloenda de Festa Major va ser com 
havia començat, amb un “chupinazo”.

Sense els veïns, tal com asse-
gura Roser Gabarró, la Festa Major 
no seria el mateix: “La gent ha 
estat molt animada, amb moltes 
ganes que l’organització prospe-
ri. Ens donen una empenta als de 
la Junta perquè continuem fent 
aquestes festes. I com més acti-
vitats fem, millor”.  

manualitats, espectacles de balls i, 
sobretot, actuacions. “Se’ns n’ha 
anat de les mans, de perruqueria 
no fem res, i hem acabat amb una 
jornada de concerts!”, explicava 
Poy, que era la primera vegada que 
organitzava una jornada solidària 
i, tot i reconèixer-ne les dificultats, 
se’n sentia orgullosa: “És dur mun-
tar això, i a més sola, però et sents 
gratificada i molt forta”. A més de 
la recaptació de 395 euros, es trac-
ta d’una experiència molt emoti-
va per ella: “És molt maco, hi ha 
molta emoció, i ja hem plorat su-
ficient”, deia, fent referència als 
sentiments que despertaven algu-
nes de les actuacions.

Els artistes que van actuar a la 
jornada d’‘Unidos por ellos’ van ser 
Tres de vuit, Enea, Nerea López, M. 
Davis, Ana Navarro, Dani Blanco, 
Adrián Jurado i Nel·loc C, a més de 
discjòqueis com Aitor Cage & Eliu 
Tantrich i Rippin & Efren Kairos.

Sempre disposats a col·laborar 
amb les activitats del poble, els Cap-
girats, que venien d’una actuació ex-
hausta al Poble Sec, també van apor-
tar el seu granet de sorra a la causa. 

A mitja tarda, van formar un pilar en 
què l’enxaneta va desplegar la llam-
pant samarreta de la jornada, on es 
podia llegir “Insistir, persistir, resistir 
y nunca desistir”.

‘Unidos por ellos’ són diversos 
pares egarencs que s’han ajuntat per 
fer front, amb més força, a les malalti-
es dels seus fills. “Lluitàvem per se-
parat, i era més dur. Ens vam unir 
i ara ja portem junts uns 3 anys”, 
comentava Mònica Polo, una de les 
mares. Les associacions que actu-
en conjuntament, per dedicar els 
beneficis a línies d’investigació de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu i a 
l’Hospital La Paz, són Cors Lluita-
dors de Duchenne, Asociación Atro-
fia Muscular Espinal El sueño de 
Aaron, Asocioación Todos Contra 
La Histiocitosis i Asociación Sín-
drome Pheland-McDermid.  Les asso-
ciacions que formen part d’’Unidos por 
ellos’ va fer l’octubre de l’any passat 
la tercera jornada ‘Unidos por ellos’ 
anomenada Music Solidary,  que es 
va fer a la plaça Progrés de Terras-
sa, i que va aconseguir recaptar 3.110 
euros per lluitar contra les malalti-
es minoritàries. 
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CAL GORinA | DIV.20

La rumba de 
Dtumbaga, avui 
a Faves Tendres

El grup sabadellenc Dtumbaga 
Copla, que versiona coples  amb 
un toc ‘rumbero’ especial, actua 
aquest divendres a partir de les 22 h 
dins del cicle Faves Tendres de Cal 
Gorina. El grup està format per Cris-
tina Ruiz “Txispita”(veu), Carlos 
León “Primo” (veu i guitarra), Heli-

os Abejón (guitarra), Toni Bautista 
“Palike” (percussió) i David Marcos 
(baix). D’altra banda, Cal Gorina ha 
donat a conèixer els actes que or-
ganitzarà durant la Festa Major. Di-
vendres 6 de setembre, s’ha previst 
l’engalanament del carrer del Cen-
tre , a les 18, i a les 21 h, un concert 
i un sopar organitzats per l’Assem-
blea Llibertària. Divendres 7, a par-
tir de les 21 hores, hi haurà una pa-
rada del correlokals. I dissabte 8, a 
les 18 hores, es farà un taller infan-
til de circ amb una petita exhibició - 
espectacle. A partir de les 20 hores, 
s’iniciarà un sopar de montaditos 
i tapes amb els Deejays del Revés 
fins a les 12 de la nit.  ||  redacció

CAnT CORAL | DIUMENGE 22

El cor Sant Esteve 
participa al 
festival 
Bachcelona 

Diumenge  a les 19.00 al Petit Palau 
(Palau de la Música) de Barcelona el 
Cor Sant Esteve, participarà en el Diu-
menge a les 19 h al Petit Palau (Palau 
de la Música) de Barcelona el Cor Sant 
Esteve participarà al Festival Bachce-
lona interpretant una adaptació del 

Quixot partint de peces i danses barro-
ques, obra del prestigiós director Ton 
Koopman. En aquest concert que té 
la intenció d’apropar la música antiga 
al públic infantil, hi paticiparà també 
el Cor Benjamin Britten de l’IEA Oriol 
Martorell de Barcelona, una acrtriu i 
un ballarí. El treball que les dues corals 
han portat a terme durant el curs amb 
els directors propis, ha estat intens i 
de gran dificultat tècnica, ja que les 
peces barroques tenen molts matisos 
que cal treballar. Aquesta darrera set-
mana, Ton Koopman que és conside-
rat un dels millors directors de música 
barroca d’Europa, ha agafat els cors 
per fer els darrers assaigs abans del 
concert.  ||  redacció

Una imatge d’arxiu de la setena edició de l’stage de teatre musical. || arxiu

Un dels darrers assaigs del cor. || arxiu

ESpAiART | A EsCENA

Representació 
final dels 
tallers d’estiu
Aquest divendres 20 de juliol a les 20 
hores a la Sala de Petit Format sota el 
nom «A Escena» arriba el moment de 
les representacions finals dels tallers 
d’estiu que ja fa anys que recauen en el 
treball dels actors i actrius que durant 
el mes de juliol han fet l’intensiu al cen-
tre d’ensenyaments artístics Espaiart.

Aquest any podrem escoltar les inter-
pretacions de cançons de pel·lícules
Disney vistes des de la mirada d’un 
adult amb cançons de Brave, Mulan i
Pocahontas, entre d’altres temes.

A continuació es projectarà el 
treball de l’intensiu de cinema per a 
joves L’actor davant la càmera dirigit 
per l’actor Enric López i per acabar es 
podrà veure l’obra Campaments Bal-
timore,  el treball resultant de l’stage 
de teatre musical que ja ha arribat a 
la seva novena edició. Es tracta d’un 
musical de creació pròpia amb direc-
ció musical de Sergi Rodriguez i direc-
ció d’escena de Silvia Sanfeliu.

Tant les interpretacions de pel-
lícules Disney, com la projecció del tre-

ball d’intensiu de cinema per a joves i 
el musical Campaments Baltimore són 
tres propostes molt diferents lligades 
per un fil conductor que és el de pro-
porcionar espais de creació als alum-
nes i sempre amb l’objectiu final d’ar-
ribar a un ampli públic tant a Castellar 
com a d’altres municipis de la comarca.

D’aquesta manera, el centre d’en-
senyaments artístics Espaiart suma 
un any més de música, teatre i dansa 
que ha estat “ple d’alumnes inten-
sos, de professors generosos i de 
moments compartits al voltant de 
l’art”,  segons explica en una nota de 
premsa la mateixa escola “amb  un 
nou curs que es tanca per poder 
obrir nous escenaris”.  ||  redacció
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agenda del 20 al 29 de juliol de 2018

DivenDres 20 
 
19.30  h XERRADA 
’Descobrint el meu propòsit vital’ 
A càrrec d’Ainhoa Barquín          
Carrer Anselm Clavé, 3 
organització: psicovallès 

20 h - TEATRE 
Final Stages d’Espaiart: Teatre 
musical, Treball de càmera i 
Stage de repertori per a adults 
sala de petit Format de l’Ateneu 
organització: Espaiart 

A partir de les 21 h - FESTA
35a Revetlla de Sant Jaume
Carrer de sant Jaume
organització: Veïns del pla

21.30 h - MúSiCA
Homenatge a La Trinca amb la 
Cobla Lluïsos i la Cia. Loropardos 
Jardins del palau tolrà
organització: Ajuntament
 
 
 
 
 

22 h - pROpOSTA
Juliol Jove: maridatge de vins i 
formatges
terrassa d’El Mirador
organització: Ajuntament 
(Castellar Jove)
Col·laboració: Cuina de safareig

22 h - COnCERT
Dtumbaga
Versions de coples amb un toc 
rumbero
Carrer del Centre, 8
organització: Cal Gorina 
 

Dissabte 21 
 
A partir de les 18 h - FESTA 
35a Revetlla de Sant Jaume 
Carrer de sant Jaume 
organització: Veïns del pla 
 
 
Diumenge 22 
 
A partir de les 12 h - FESTA 
35a Revetlla de Sant Jaume 
Carrer de sant Jaume 
organització: Veïns del pla 

Dimarts 24 
 
20.30 h - pROpOSTA 
Open curs de bachata i  
roda cubana 
pl. de Catalunya 
organització: Ajuntament 
 
 
Dimecres 25 
 
19.30 h - CinEMA 
piratas del Caribe:  
En mareas misteriosas 
Auditori Municipal 
organització: Ajuntament 
(Castellar Jove) 
 
 
Dijous 26 
 
19 h - pROpOSTA 
Taller de postres healthy 
Inscripcions a l’a/e castellarjove@
castellarvalles.cat
safareigs de la Baixada de palau
organització: Ajunt (Castellar Jove) 
 
 
 

 
21.30 h - MúSiCA
Audició de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Girona
pl. del Mercat
organització: Ajuntament i AsAC
 

DivenDres 27 
 
22 h - pROpOSTA 
Maridatge de cerveses  
i tapes fredes 
Inscripcions a l’a/e castellarjove a 
castellarvalles.cat 
terrassa d’El Mirador 
organització: Ajuntament 
(Castellar Jove) 
Col·laboració: Cuina de safareig 
 
 
Diumenge 29 
 
De 9.30 a 13.30 h - pROpOSTA 
Donació de sang 
Local del CEC 
organització: Banc de sang i teixits

‘piratas del Caribe. 
En mareas misteriosas’

dimecres 25 · 19.30 h · auditori
la quarta part de la nissaga de 
‘Piratas del caribe’  comença quan 
jack sparrow (johnny depp) es 
creua amb angélica (Penélope 
cruz), una enigmàtica dona del seu 
passat. ell no està segur que sigui  
amor el que hi ha entre ells dos, o 
si ella és una despiatada imposto-
ra que l’està usant per trobar la fa-
mosa Font de la juventut. Quan 
l’obliga a abordar el Queen anne’s 
revenge, el  vaixell del terrible pi-
rata barba negra, jack es troba en 
una inesperada aventura en la qual 
no sap a qui témer más: si a barba 
negra o a angélica, amb qui com-
parteix un misteriós passat.

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

DESTAQUEM EXpOSiCiOnS
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FARMÀCiES DE GUÀRDiA 
 
 
DIVENDrEs 20 pERMAnYER 
DIssABtE 21 CATALUnYA 
DIUMENGE 22 CATALUnYA 
DILLUNs 23 EUROpA 
DIMArts 24 CASTELLAR 
DIMECrEs 25 YAnGÜELA 
DIJoUs 26 CASAnOVAS 
DIVENDrEs 27 ROS 
DIssABtE 28 pERMAnYER 
DIUMENGE 29 pERMAnYER 

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

“Els pobles no solen guanyar les guerres; els governs, en canvi, no solen perdre-les”
Arundhati Roy

@montsebioyes @arnaucabeza @gemmasalavert
Girafes al serengueti, tanzània nits d’estiu al Palau tolrà torre Valentina

MEMÒRiES DE L’ARXiU D’HiSTÒRiA 

inSTAGRAM · @lactual 

Aquest emblemàtic indret de Sant Feliu del Racó, a tocar de la font de la Riera, l’hem vist moltes 
vegades, no sempre amb el detall d’aquesta postal de Lluís Vergés, Spar. El molí fariner és l’edifici 
més baix del conjunt de cal Cames. El riu és planer i s’aprofita per fer-hi passar a gual els carros 
cap a la rampa d’entrada, amb una precària passera de pedres. Lluny, es veu el sobreeixidor de l’ai-
gua del rec i al seu davant una llarga passera ben afermada per l’accés a peu. || Fons: maria soldeVi-

la || autor: lluís VerGés, sPar || arxiuhistoriacastellar@Gmail.com ||  Facebook.com/arxiuhistoria 

Molí d’en Barata, anys 30

Encarna Jiménez García
92 anys
14/07/2018
 
Dolores Tirado Tirado
72 anys
14/07/2018

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

Esther Montasell

La natació m’ha 
donat les ganes de 
viure i de superar-me

Nedadora del CN Sabadell

Q
. P

a
s

c
u

a
l

Amb 38 anys ha aconseguit la medalla de bronze  del 
Campionat de Catalunya Natació Màster de 100 metres 
en modalitat de crol. Tot i que sempre ha practicat esport, 
l’èxit aconseguit recentment és tot un esforç de superació

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
optimista
Un defecte que no pots dominar?
soc massa exigent amb mi mateixa
Una persona a qui admires?
mireia belmonte
La teva paraula preferida?
Vitalitat
Quin plat t’agrada més?
la lassanya de les meves tietes
Una pel·lícula
‘dirty dancing’
Un grup?
coldplay
Un llibre?
‘el alquimista’ de Paulo coelho
Una competició?
el campionat d’espanya
Un estil de natació?
el crol
Un indret per anar de vacances?
cabo de Gata

”

“

· Sempre t’has dedicat a nedar?
Sí . De fet, ho vaig deixar quan tenia 
12 anys perquè, en separar-se els 
meus pares, jo era de Cardedeu, em 
va tocar anar a Granollers. Alesho-
res vaig entrenar a Granollers però 
estava en aquella fase que no m’ho 
estava passant bé amb la separa-
ció i volia sortir amb les amigues i 
vaig voler deixar la natació. La meva 
mare, en lloc d’insistir-me perquè no 
ho deixés, no va fer res. Després vam 
anar a Sabadell i vaig seguir nedant 
al mateix temps que vaig fer altres 
esports.  Després em vaig ajuntar 
amb un noi que era de Barberà però 
vam venir a viure a Castellar.  Aquí 
van començar a canviar les coses i 
a partir de la separació és quan co-
menço a anar una mica més enllà en 
la natació. Fins aleshores m’havia 
dedicat als altres i al meu fill, i vaig 

decidir dedicar-me més a la natació 
i llançar-m’hi de ple.

 · La natació t’ha servit de teràpia?
Sí, molt. La natació m’ha donat les 
ganes de viure, de superar-me, il-
lusions, deixar de somiar ... a mi m’ha 
obert molts camins.

· i això que diuen que és un esport 
solitari, que no es fa en equip...
Sí perquè estàs sola. Però  t’adones 
que allò que somiaves deixa de ser un 
somni, descobreixes que t’apassiona 
el que estàs fent, que tens força, hi ha 
gent que t’està ajudant a treballar i 
t’hi impliques.  

· Fa un any que entrenes diària-
ment. Com t’ho has fet per arri-
bar als campionats de Catalunya 
en tan poc temps?
Al CN Sabadell tinc molt bones amis-
tats i conec molta gent allà dins. Em 
van veure nedar i em van dir que pot-

ser tirés cap als Màsters ja que, pels 
temps, no podia anar capa l’elit. El 
que volia era competir, no em volia 
quedar amb la natació i ja està. Va 
ser apuntar-m’hi i els entrenadors 
em van dir que ho feia molt bé en crol. 
Al febrer em van dir que podia pre-
sentar-me al Campionat Màster de 
Catalunya, que es va fer al juny. Van 
dir d’intentar-ho i jo vaig dir que hau-
ria de quedar com a mínim entre les 
tres primeres. Aquest era l’objectiu.

· i així va ser...
Les proves van ser un dissabte i un 
diumenge. Vaig fer les proves de 50 
i 100 metres.  Les de dissabte, de 
50 metres, no em van anar bé. Has 
d’anar molt ràpida. La meva prova 
era les del 100 perquè pots fer una 
anada més relaxada i la tornada més 
a fons.  Diumenge, però, em va  co-
mençar a fer mal el genoll i em pen-
sava que em ressentia de la ròtula 
que em va sortir de lloc fa dos anys. 

Però vaig escriure’m amb la fisiotera-
peuta abans de la competició i em va 
dir que era simplement sobreesforç.
Vaig anar a part de les meves com-
panyes per meditar i vaig pensar que 
havia arribat a les proves per gaudir. 
Quan va arribar el moment de llan-
çar-se, vaig pensar que sortiria bé.

· Com recordes l’arribada?
Quan vaig arribar, no sabia que havia 
estat la primera de la meva sèrie. Mi-
rava les meves amigues a la grada 
que lluïen una pancarta que em deia 
que havia quedat primera. Sabia que 
havia quedat bé pels crits que sentia 
dins de l’aigua de les meves amigues. 
Quan em van dir que havia quedat 
primera de la sèrie, em vaig posar 
a plorar. Per fi ho havia aconseguit i 
només en cinc mesos.

· penses que si no haguessis 
abandonat la pràctica de la na-
tació quan eres més jove, hauri-

es arribat més lluny?
Sí. Al final, quan ets jove el que vols 
és gaudir  i ho pots fer, potser d’una 
manera, però ho pots fer i potser ara 
tindria una carrera esportiva.

· però el que has aconseguit té 
molt mèrit, tenint en compte que 
tens un fill de qui has tenir cura...
Sí. A més, pensa que estic amb ell en 
tot moment. Quan plega del col·legi el 
vaig a buscar, el porto a extraescolars 
i em quedo a veure’l. Tinc una amiga 
psicòloga que em va recomanar fer 
partícep al meu fill de la meva sepa-
ració, que no se’n quedés al marge.

· i ara, els campionats d’Espanya?
Es fan al juny de l’any que ve. Jo entra-
ria pels temps que faig però no acon-
seguria el que jo vull. Jo ja he aconse-
guit la meva expectativa, que era fer 
pòdium als campionats de Catalunya. 
A mi m’agrada fer les coses ben fetes i 
anar per anar, tampoc em ve de gust.

 Jordi Rius


