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Setmanari d’informació local

L’Ajuntament intensifica les obres a la via pública 
i equipaments. En finalitzar l’estiu s’haurà actuat 
en 30 localitzacions diferenciades del municipi

Un mes d’agost carregat d’obres
ActUALitAt  | P04-05

Una parella va exhibir el seu talent per als balls de saló durant la revetlla de Sant Jaume, que va tenir lloc dissabte passat i va reunir centenars de veïns. || q. pascual 
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El gruix de les actuacions suposen una despesa 
que supera els 2 milions d’euros, dels quals 
800.000 són per a l’equipament de l’Espai tolrà

Un carrer 
ple de vida

cULtURA | P 20

Els veïns del Pla van celebrar 
la 35a  revetlla de Sant Jaume
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tema de la setmanavacances

  Cristina Domene

Agost continua sent el mes de l’any en què més 
persones fan vacances i, per tant, aprofiten per 
viatjar. Tot i que als mesos de juliol i setembre 
també hi ha molt de moviment, agost continua 
sent el més demanat.  Les destinacions vari-
en cada any. Influeixen diferents variables,  el 
preu, el context social i polític del país, la clima-
tologia i també, és clar, la moda. Aquest any, i 
segons la informació de l’agència de viatges 
castellareca Ambar Tours, el top dels castella-
recs és Estats Units. “Hem venut molt Nova 
York i la Costa Oest, als Estats Units. A Eu-
ropa, ens han demanat la Selva Negra, com 
l’any passat, i també el Regne Unit”, deta-
lla Laura Triviño, de l’agència. Si mirem cap a 
Àsia, el més demanat és Tailàndia, “tot i que 
Vietnam i Bali també es demana bastant. I 
en destinacions familiars, Disneyland con-
tinua sent aposta segura”. 

Respecte a les tendències, Triviño explica 
que de cop i volta, la gent comença a demanar 
molt una cosa i tampoc se sap el perquè. “Les 
destinacions que abans eren top i han anat 
baixant són Turquia, Egipte... a causa del 

context polític i social, però ara es comen-
cen a demanar de nou. Molta gent torna a 
interessar-se”.

La manera d’escollir país o ciutat ha canvi-
at molt en els darrers anys. Fa unes dècades era 
complicat disposar de tanta informació d’un lloc 
remot. Ara, els viatgers, consulten blogs, guies, 
llibres, fins i tot és possible, a través de Google 
Maps, saber com és la façana de la casa o l’ho-
tel a on ens allotjarem. “Hi ha gent que entra 
per la porta amb molta informació. Cadas-
cú té els seus gustos i la seva manera de viat-
jar i nosaltres els aconsellem perquè creiem 
que cadascú té un estil de viatge. Hi ha gent 
que li agrada un viatge més relaxat, altres 
es mouen molt, hi ha gent que vol veure al-
tres cultures, altres que volen fer esport... la 
gent està més informada que fa anys i quasi 
tots venen amb una idea”.

I quan és el millor moment per contrac-
tar un viatge? Segons l’agència, al novembre la 
gent ja s’està preparant les vacances de l’estiu. 
És el millor quan es volen fer viatges llargs, per-
què els preus són més econòmics. “També hi 
ha gent que s’espera, perquè fins l’últim mo-
ment no saben si tindran vacances o de quin 
pressupost disposaran. Quan sobren places 
de creuers o circuits i s’apropen les dates, els 
operadors ofereixen ofertes d’última hora, 
però no sempre en trobem, de gangues”. 

Els professionals d’aquest àmbit també 
tenen les seves preferències: “Còrsega i Sar-
denya són molt boniques. Còrsega té moltes 
platges salvatges, no té tants macro-hotels. 
Per mi les illes del mediterrani son les mi-
llors”, conclou Triviño.  

A dalt, imatge del 

Monument Valley, a Ari-

zona (EUA). A baix, el llac 

Schluch, a la Selva Negra 

(Alemanya).  ||  cedides

Què descobriran els castellarencs aquest estiu?
Les destinacions 
estrella són Nova York 
i costa Oest, als Estats 
Units, i la Selva Negra i 
Regne Unit, a Europa

+ VACANCES

Quan el lloc                
d’estiueig era                                                                                                                           
Castellar del Vallès

Castellar del Vallès, com 
altres poblacions de la comarca, van 
esdevenir a principis del segle XX lloc 
d’estiueig. “La muntanya a les portes 
de la capital” i “prendre les aigües” 
eren un reclam per moltes famílies 
de Sabadell, Terrassa i Barcelona. 
La guia de l’estiuejant Catalunya 
Il•lustrada (1933-1934) –abans 
no érem turistes ni viatgers, sinó 
estiuejants- explicava que Castellar 

del Vallès “és una de les poblacions 
més belles i sanitoses de Catalunya 
pels seus afores magnífics coberts 
de vegetació exuberants, amb molta 
boscúria i gran nombre de fons 
d’aigua perfectament potable”. 
Els atractius que enumeren a la revista 
continuen sent un pol d’atracció avui 
dia. “Enfileu-vos al Puig de la Creu i se 
vos escaparà un crit d’admiració. Ar-
ribeu-vos  a les fondalades del castell 
i sentireu vibrar aquella espurna de 
romanticisme que guardem als fons 
de tots nosaltres; i, si seguiu, encara el 
curs deRipoll des del Rieral a Les Are-
nes i pugeu a l’imponent Sant Llorenç 
és segur que de la vostra visita ens 
servareu un record grat inesborrable”. 

Per arribar fins a la nostra vila, a 
banda del cotxe privat, La Vallesana 
S.A. oferia 5 expedicions d’autobusos 
diaris des de Sabadell (8 en caps 
de setmana), 3 diàries des de 
Barcelona, a més de “lloguer de 
cotxes i excursions”. Per fer nit, 
l’estiuejant tenia diferents opcions: la 
Fonda Sant Jaume, a la carretera de 
Sant Llorenç, 1; l’Hostal les Arenes; la 
Fonda de Sant Esteve, al carrer Major, 
25 o l’ex-monestir del Puig de la Creu, 
anunciat així: “A 800 metres sobre el 
nivell del mar, tot rodejat de boscos, 
riquíssimes aigües minerals. Servici 
tot l’any de restaurant, magnífiques 
habitacions. A 45 minuts de Castellar 
del Vallès (carretera en projecte)”. Anunci  publicat a la guia de l’estiuejant Catalunya Il·lustrada (1933-1934)   ||  cedida
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Unes trenta actuacions  i obres     

Plànol de les intervencions 
previstes durant l’estiu

Les obres no s’aturen durant l’estiu a carrers, places i equipaments. A continuació, detallem les més rellevants 
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Equipaments 
01 Escola de Música
02 Ateneu 
03 Sala d’Exposicions del Mirador
04 Palau Tolrà
05 Espai Tolrà

Equipaments esportius
06 Restauració del parquet 
del pavelló Joaquim Blume

Equipaments escolars
07 Escola d’Adults
08 Escola Emili Carles-Torlà
09 Escola Bonavista
10 Escola Sant Esteve

Via pública
11 C. Nou
12 C. Clavé
13 Pl. Horts i del Molí
14 Pl. de la Llibertat
15 Ctra. Sentmenat 
16 C. Major
17 Aparcament dipòsit Canyelles 
18 Millora Pipicà pl. Miranda
19 Plaques fotovoltaiques 
al  parc de Colobrers
20 Plaques fotovoltaiques al 
pàrquing del Sot d’en Goleres

Obres per després estiu
21 Casal d’Avis

Asfaltat urbanitzacions

El Balcó
01 Comagrossa 
02 les Jeies 

Can Font - Ca n’Avellaneda
03 Guinart
04 dels Ametllers
05 Sant Julià 

Sant Feliu del Racó
06 Canaleta

Pla de millora de Sant Feliu 
07 Montserrat 
08 De la Font del Darrera
 
Les Arenes
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amb Les Arenes (parada)
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durant l’agost

territori

Ja és habitual aprofitar el mes d’agost 
-moment de l’any en què l’activitat 
de tot tipus baixa al municipi- per 
fer obres de manteniment, reforma 
o reparació tant d’equipaments com 
de via pública. Aquest mes, però, l’ac-
tivitat serà més frenètica del que po-
dria ser habitual per aquestes dates 
ja que, a banda de les obres de l’Illa 
del Centre que s’estan duent a terme 
i de manteniment dels equipaments 
escolars, també s’ha posat en marxa 
un Pla d’Equipaments i diverses obres 
a carrers i places de la vila. 

El gruix d’actuacions es  repar-
teix entre la campanya d’asfaltats a 
urbanitzacions, la renovació del cen-
tre urbà i dels nuclis antics de Caste-
llar i Sant Feliu del Racó, la millora de 
centres educatius aprofitant les va-
cances escolars i la remodelació de 
diversos equipaments, entre ells l’Es-
pai Tolrà. En finalitzar l’estiu s’haurà 
actuat en 30 localitzacions diferenci-
ades del municipi, activitat que supo-
sa més de 2 milions  d’euros de des-
pesa. A continuació, en detallem les 
principals obres que es poden veure 
globalment en els plànols que acom-
panyen aquesta informació.

 

via pública

Asfaltats a Sant Feliu del Racó i ur-
banitzacions: a finals de juliol i du-
rant el mes d’agost, es faran treballs 
de pavimentació als carrer de Coma-
grossa i de les Jeies (El Balcó de Sant 
Llorenç), de Guinart (Can Font), dels 
Ametllers i de Sant Julià (Ca n’Ave-
llaneda) i de la Canaleta (Sant Feliu 
del Racó). La inversió total serà de 
255.000 euros.

Pla de millora dels nuclis antics 
de Castellar i Sant Feliu del Racó: 
també al mes d’agost s’iniciarà la re-
modelació dels carrers de Montser-
rat i de la Font del Darrere, situats 
al nucli antic de Sant Feliu del Racó, 
molt a prop de la plaça del Dr. Puig i 
de l’església. A més, continuaran les 
obres de remodelació integral del 
carrer Nou, al nucli antic de Caste-
llar, que es preveu que es perllonguin 
durant els mesos d’agost i setembre. 
Les dues intervencions suposen una 
inversió de 370.000 euros.

Treballs al centre urbà: dins l’àrea 
coneguda com a L’Illa del Centre, el 
tram de plataforma única de la carre-
tera de Sentmenat entre les places del 
Mercat i de Cal Calissó ja ha quedat 
enllestit aquesta setmana. Abans de 
l’inici de Festa Major també està pre-
vist que finalitzin els treballs de refor-
ma del carrer Major, una altra via que 
també esdevindrà plataforma única. 

Pel que fa als treballs al carrer 
de Clavé que s’estan executant des 
de fa unes setmanes, a finals de juliol 
finalitzarà el gruix de la intervenció 
en aquesta via. Així, només quedarà 
pendent la renovació de l’asfalt, que 
es farà a finals d’agost. Altres espais 
públics que seran objecte de remo-
delació són la plaça dels Horts i de 
Josep M. Folch i Torres, les obres de 

les quals s’iniciaran al mes d’agost, i la 
plaça de la Llibertat, una intervenció 
que s’ha iniciat recentment. 

Altres treballs: una altra inversió 
que es durà a terme aquest estiu és 
la instal·lació de punts de llum ali-
mentats amb plaques fotovoltaiques 
al parc de Colobrers, a la nova zona 
d’estacionament del carrer del Sot 
d’en Goleres i a la carretera B-124 a 
l’alçada de l’accés de l’àrea d’esbarjo 
de les Arenes. A més, properament 
ha de finalitzar la millora de l’àrea de 
pipicà de la pl. de la Miranda.

pla de xoc als equipaments escolars 
Un altre front obert aquest estiu, 
aprofitant les vacances escolars, és 
el de les obres als centres educatius. 
L’Ajuntament inverteix aquests mesos 
uns 300.000 euros per a posar al dia 
els següents equipaments escolars: 

Escola Municipal d’Adults: l’edifici 
del carrer dels Pedrissos lluirà una 
nova distribució de sales, amb nous 
envans de pladur que substituiran les 
antigues divisòries d’alumini. Els tre-
balls són a punt de finalitzar. 

farà l’aïllament acústic del menjador 
i se substituirà el paviment de vinil de 
l’edifici d’educació infantil.

remodelació d’equipaments

Espai Tolrà: aquest dies també han 
començat les obres de remodelació 
de l’equipament d’ús públic de ma-
jors dimensions del municipi. L’Es-
pai Tolrà serà objecte d’una actuació 
que inclou l’arranjament de la faça-
na exterior i una part de la coberta, 
l’adequació de locals amb façana al 
carrer de Portugal (entre d’altres un 
nou casal de joves i el nou local de Cà-
ritas – Via Solidària), l’obertura d’un 
accés independent per al magatzem 
de la Brigada Municipal i l’habilitació 
de sortides d’emergència. Els treballs 
tindran una durada de cinc mesos i su-
posaran un esforç inversor de més de 
800.000 euros.

Equipaments culturals: l’Ateneu i 
la Sala d’Exposicions d’El Mirador. 
Aquestes actuacions, sumades a la 
remodelació de l’Escola de Música, 
suposaran una inversió de prop de 
217.000 euros.  Aquest n’és el detall:

Ateneu: l’edifici serà objecte d’una re-
modelació que inclourà la instal·lació 
d’un ascensor al vestíbul amb façana al 
carrer Major. Aquest fet resoldrà una 
dificultat històrica que tenia aquesta 
sala pel que fa a l’accés de persones 
amb mobilitat reduïda. Així mateix, es 
faran millores de l’escenari de la Sala 
de Petit Format, es reforçarà l’estruc-
tura de l’edifici i es renovarà el cel ras, 
deteriorat per alguna gotera i el mal 
estat del pas del temps. 

Sala d’Exposicions d’El Mirador: 
serà objecte d’una intervenció amb 
la finalitat de millorar la il·luminació 
i de fer un tancament que possibiliti 
l’accés separat a les sales de tallers. A 
més, també s’adequarà un magatzem 
de quadres amb accés des de l’Espai 
Sales d’El Mirador.

Pavelló de Joaquim Blume: aquests 
dies s’està duent a terme la renova-
ció del parquet del pavelló Joaquim 
Blume. L’actuació inclou el rebaix, 
l’encolada, la restauració de peces 
trencades o soltes, treballs de pintu-
ra i envernissament i el marcatge de 
les línies de joc de diferents esports. 
Aquesta actuació se suma a la que ja 
es va fer el juny passat de renovació 
de les finestres del mateix equipa-
ment, que eren d’acer i ara són d’alu-
mini.  El conjunt d’aquestes actuaci-
ons suma 64.000 euros.

Palau Tolrà: una vegada substituï-
des totes les finestres i balconeres per 
unes de noves amb acabats de fusta, 
aquests dies s’estan duent a terme 
treballs de pintura a la seu central de 
l’Ajuntament. A continuació es restau-
rarà el paviment interior. Així, es farà 
un repàs de peces que es mouen i es 
netejarà i polirà tant el paviment de 
terratzo com el mosaic hidràulic ori-
ginal de l’edifici. La inversió realitzada 
a l’equipament és d’uns 90.000 euros.

Les obres més importants                   

són les de l’Espai Tolrà que 

compten amb una inversió 

de 800.000 euros

Escola Emili Carles-Tolrà: en l’ac-
tualitat també s’estan fent obres al 
gimnàs del centre, que comptarà amb 
nous vestidors al soterrani, paviment 
i serveis sanitaris. També es renova-
ran les plaques de claraboia que hi 
donen llum. 

Escola Municipal de Música Torre 
Balada: l’edifici millorarà l’accessibili-
tat interior amb la substitució de l’es-
cala actual per una de més amplada, 
per tal d’adequar-la a la normativa. 
L’actuació implicarà canvis impor-
tants a la recepció i en la circulació in-
terior entre espais a la planta baixa. A 
més, es faran millores al jardí de l’equi-
pament, on es preveu retirar vegetació 
de valor baix i plantar noves espècies 
per recuperar l’estil original d’aquest 
espai exterior. Les obres de condici-
onament a l’edifici situat al carrer de 
Caldes ja han començat.

Escola Bonavista: en els propers 
dies també s’iniciarà la substitució 
de la fusteria exterior dels dos edifi-
cis de l’escola Bonavista, una actua-
ció que suposarà una millora impor-
tant quant a estalvi energètic, ja que 
els nous tancaments seran d’alumini. 

Escola Sant Esteve: paral·lelament 
també s’actuarà a l’escola Sant Esteve, 
on es renovaran les instal·lacions de 
sanejament, aigua freda i lavabos, es 
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política

Pablo Casado saluda els assistents al congrés que el va nomenar president. || cedida

El PP de Castellar 
aplaudeix la renovació 
que promou Pablo Casado
El PP de Castellar s’ha mostrat sa-
tisfet per la renovació de la presi-
dència del PP a mans de Pablo Ca-
sado, escollit pels compromissaris 
populars en un congrés en què va 
competir amb Soraya Sáenz de 
Santamaría. Segons el president 
local del PP, Antonio Carpio, la ir-
rupció de Casado a la presidència 
popular “permet encarar amb 
molta il·lusió les properes elec-
cions municipals de 2019”. Car-
pio també ha posat en valor que és 
“la primera vegada a la història 
del nostre partit que s’ha escollit 
la presidència amb la fórmula de 
primàries donant un exemple de-
mocràtic”. És per això que Carpio 
sosté que qui ha guanyat amb aquest 
procés de selecció interna del pre-
sident “és el  propi PP”.

“Aquest congrés ha tornat a 
il·lusionar moltes persones”, as-
senyala el president del PP de Cas-
tellar, qui també es mostra confiat 
que Casado pot donar un canvi de 
rumb important al capdavant del PP 
espanyol. En aquest sentit, Carpio 
considera que és molt posible que 
votants que han marxat a d’altres 
formacions –en referencia sobre-

tot a Ciutadans-  “tornin a con-
fiar en el nostre partit, ja que el 
nou president defensa la torna-
da del PP a les seves essències 
sense complexos, ple d’energia, 
il·lusió i futur, amb valors i idees 
que facin avançar el conjunt de 
la societat espanyola”.

Pablo Casado ha estat escollit 
president després de superar un pro-
cés de primàries competits amb sis 
candidats i amb el vot dels militants 
i una segona volta que es va decidir 
finalment amb les dues candidatu-
res més votades al 19è Congrés Na-
cioanal amb els vots majoritaris dels 
compromissaris assistents. 

La renovació interna del PP a 
nivell espanyol arriba només dos 
mesos després que s’imposés la 
moció de censura de Pedro Sán-
chez contra Mariano Rajoy, fins 
aquell moment líder indiscutible 
del PP. Després de ser desallotjat 
de la Moncloa, Rajoy va presentar 
la dimissió com a president del PP 
i va mostrar-se neutral davant del 
procés que ha facilitat a Pablo Ca-
sado fer-se amb el comandament 
de la força política més votada a 
Espanya.  || redacció 

CONGRéS | PP

La formació política de nova forna-
da, Junts per Castellar, hereva del 
PDeCAT, va tancar el curs dimarts 
passat amb un sopar tertúlia prota-
gonitzat pel nou delegat del govern 
de la Generalitat als Països Nòrdics, 
Martí Anglada. Una cinquantena de 
persones va participar a la trobada, 
que va tenir lloc al restaurant Ca l’Au-
rora, per conèixer les impressions 
d’Anglada que durant els últims anys 
ha estat delegat de govern a Suïssa i 
París. A més, el convidat ha dedicat 
bona part de la seva carrera profes-
sional al periodisme. Concretament, 
va ser cap d’informació internacional 
a la Televisió de Catalunya.

Així, durant el sopar Anglada 
va oferir una panoràmica de l’esce-
nari polític europeu quant al procés 
sobiranista català. “Alemanya està 
molt interessada en la sortida que 
tingui el conflicte de Catalunya, 
tant per l’estabilitat política euro-
pea com per, sobretot, l’estabilitat 
monetària i econòmica de la zona 
euro. Això s’ha demostrat amb el 
periple del president Puigdemont 
a Alemanya ”, explica Anglada. 

En aquest sentit, el delegat del 
govern reconeix que se sent decebut 
amb el paper que ha jugat la Unió Eu-
ropea en referència al procés sobi-
ranista. “La UE no ha estat a l’al-
çada dels valors proclamats per 
ella mateixa”, diu Anglada. Amb 
tot, el ponent assegura que “passar 
a l’euroescepticisme és una ruca-
da. És fer un salt al buit tapant-se 
els ulls”. Per contra, assegura que 
aquesta situació “ha de ser un estí-
mul per incidir, reformar i canvi-
ar la Unió Europea”.

Finalment, el delegat apunta 
que  després del “dic sec del 155”, 
el curs polític es preveu “complicat 
per a tots els catalans” perquè a 
partir de la tardor  tindran lloc “els 
judicis als presos polítics, les elec-
cions municipals i les eleccions eu-
ropees”.   || r.Gómez

Amb la mirada posada a Europa

Els membres de l’executiva de Junts per Castellar amb Martí Anglada - al centre - || r.G.

El nou delegat del govern de la Generalitat als Països Nòrdics, Martí 
Anglada, protagonitza la darrera trobada del curs de Junts per castellar

JUNTS PER CASTELLAR | SOPAR

El consell Nacional de cat En comú ratifica el grup de castellar 
CASTELLAR EN COMú | vALidAció NAciONAL

Diumenge passat el Consell Nacio-
nal de Catalunya En Comú “ha rati-
ficat els comuns locals constituïts 
en el darrer mes arreu del territo-
ri”, segons un comunicat d’aquesta 
formació política. Entre aquestes 
formacions s’inclou el ‘grup motor’ 
de Castellar en Comú, segons han 
confirmat també els comuns de la 

  Redacció vila, que van ser presents a l’acte 
nacional que va tenir lloc a les Cot-
xeres de Sants. Els ‘comuns’ de Cas-
tellar asseguren que “dintre les 
ambicions d’aquest grup motor 
estan la de construir entre tots i 
totes un espai plural i divers, ra-
dicalment democràtic”.

La seva prioritat passa per 
esdevenir “el referent polític de 
l’anomenada esquerra transfor-
madora al municipi entenent que 

ocupem l’espai de resistència i 
mobilització civil, social, ciuta-
dana, institucional i a peu de car-
rer que d’altres han abandonat”. 

La seva aspiració és tenir pre-
sència l’ajuntament i “capacitat per 
governar amb d’altres formacions 
d’esquerres el proper mandat”. 
En aquest sentit han anunciat que, 
en breu, obriran converses amb les 
forces locals d’esquerres per analit-
zar punts de coincidència programà-

tics i les necessitats del municipi. Els 
comuns castellarencs van crear el 
grup motor fa unes setmanes al vol-
tant de membres que havien parti-
cipat a Podem o a l’antiga ICV local.

primer consell

El Consell Nacional de Comuns ce-
lebrat diumenge passat a les Cotxe-
res de Sants de Barcelona ha estat la 
primera sessió d’aquest òrgan des-
prés de les eleccions internes de la 

formació celebrades entre el 29 de 
juny i el 2 de juliol i, a banda de ra-
tificar els comuns locals constituïts 
en el darrer mes arreu del territori, 
també va servir perquè el seu líder 
nacional, Xavier Domènech, en re-
lació al desplegament territorial de 
Catalunya en Comú, reclamés “ge-
nerositat absoluta”, “obertura” i 
“pensar sempre en la construcció 
de propostes que poden ser gua-
nyadores per la ciutadania”.  

La formació política local aspira a aconseguir representació municipal el proper mandat i pactes de govern d’esquerres

Suport a Puigdemont

ASSEMBLEA PDECAT

Una delegació castellarenca 
del PDeCAT va assistir el cap 
de setmana passat a la primera 
Assemblea General del partit. 
Segons expliquen, la principal 
conclusió va ser “l’aposta nítida pel 
lideratge del president Puigdemont 
i dels consellers legítims”. També 
consideren que es va deixar clar 
que la formació “no renuncia a 
la via unilateral per fer valdre la 
voluntat majoritària del poble 
de Catalunya expressada en el 
referèndum del primer d’octubre”. 
Des del PDeCAT Castellar, a més, 
es mostren en sintonia amb la inici-
ativa promoguda per Puigdemont 
d’integrar-se a la Crida Nacional, 
nascuda fa tot just uns dies.
D’altra banda, Pau Castellví, mem-

bre de l’executiva de PDeCAT 
Castellar i alcaldable de Junts 
per Castellar per a les eleccions 
municipals de 2019, assegura que 
el partit demòcrata ha progressat 
“a nivell de valors i a nivell d’idees 
polítiques” i que s’ha dut a terme 
“una reforma important”. “Hem 
aconseguit fer una candidatura 
de consens”, diu Castellví.  
Quant a la proposta  de Junts 
per Castellar per a les properes 
eleccions municipals, Castellví  
remarca que el nou partit és 
“una confluència del PDeCAT 
però que a més a més hi ha molts 
independents”. En aquest sentit, 
malgrat que s’adhereixen a la 
Crida Nacional i en participaran, 
l’alcaldable assegura que la 
voluntat és mantenir el segell de 
Junt per Castellar. “Ens deixarem 
guiar per la gent del poble,  que és 
sobirana, però la idea és continu-
ar en aquesta línea”. || r.G./J.G.
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serveis socials

El director de Càritas Diocesana de Terrassa, Salvador Obiols, l’alcalde, i el director de la Fundació Formació i Treball, Albert Alberich.  || cedida

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès, Càritas Diocesana de Terrassa 
i la Fundació Formació i Treball van 
signar dijous de la setmana passada 
un conveni pel desenvolupament d’un 
projecte integral de recollida, selec-
ció i valorització de roba usada al mu-
nicipi. L’acord possibilitarà la instal-
lació de set contenidors per efectuar 
la recollida selectiva de roba usada 

Acord per instal·lar set punts 
de recollida de roba usada

col·locant-la a l’interior dels conte-
nidors de roba usada.

tractament a sant esteve sesrovires

Aquests punts de recollida seran 
buidats periòdicament per la Fun-
dació Formació i Treball, vinculada 
a Càritas Barcelona, que s’endurà la 
roba entregada a una planta indus-
trial a Sant Esteve de Sesrovires. En 
aquest centre es tractarà la roba i es 
posarà a punt per poder-la distribuir 
entre diferents botigues de roba de 
Càritas del territori. En aquest sen-
tit, com a novetat, es procura sempre 
que no coincideixi el lloc d’origen de 
la roba amb el lloc on es distribueix 
per ser venuda.

A més, Castellar comptarà pro-
perament amb una botiga de roba de 
Càritas a les noves dependències dels 
locals de l’Espai Tolrà. Aquest esta-
bliment es proveirà de la roba posa-
da a punt per la Fundació Formació 
i Treball i estarà oberta a tota la ciu-
tadania, ja sigui pagant un preu eco-
nòmic o través del mateix sistema 
de punts que funciona per a la dis-
tribució dels aliments a les famílies 
amb necessitats socioeconòmiques. 
A més, la botiga de roba usada per-
metrà donar feina a una persona en 
risc d’exclusió social. Tal com s’ha fet 
en altres llocs on s’ha dut a terme el 
mateix projecte, la idea és que aquest 
lloc de treball sigui rotatori, a mida 
que les persones que l’ocupin trobin 
altres feines.

L’acte de signatura del conve-
ni, que va tenir lloc al Palau Tolrà, 
va comptar amb l’assistència de l’al-
calde, Ignasi Giménez, el director de 
Càritas Diocesana de Terrassa, Sal-
vador Obiols, i el director de la Fun-
dació Formació i Treball, Albert Al-
berich, a més del regidor de Salut, 
Serveis, Socials i Habitatge, Joan 
Creus, el secretari general de Càritas 
Diocesana de Terrassa, Pere Pardo, i 
Mn. Txema Cot, rector de la Parrò-
quia de Sant Esteve. 

L’Ajuntament signa un conveni amb càritas i la Fundació Formació i treball

  Jordi Rius en diferents punts de la via pública, 
en el marc d’un programa de Càri-
tas Diocesana de reutilització, reci-
clatge, donació i venda de roba de 
segona mà.

Els contenidors, que es col-
locaran entre finals de juliol i prin-
cipis d’agost, estaran situats al car-
rer de Portugal, a l’entorn del local 
de Càritas Castellar a l’Espai Tolrà; 
al carrer de Tarragona a l’alçada 
del carrer de Jaume I; a la ronda de 
Turuguet, a  prop de l’Institut Cas-

tellar; al carrer del Retir, pels vol-
tant de l’Església de Sant Esteve; 
al carrer de Santiago Rusiñol, a l’al-
çada de la carretera de Sentmenat, 
i a Sant Feliu del Racó, a la carrete-
ra de Castellar a l’alçada del carrer 
de la Sorrera.

D’aquesta manera, les persones 
que fins ara portaven la roba usada a 
la parròquia de Sant Esteve (Recto-
ria o mateixa església) o als locals de 
Càritas de l’Espai Tolrà (carrer Por-
tugal, s/n) ho podran continuar fent 



27 de juliol de 201808

actualitat comerç i empresa

Sorteig de sis premis 
a Optimón Òptics

COMERç | cAMPANYA

L’establiment castellarenc Optimón 
Òptics, ubicat al carrer Passeig, 36, 
va sortejat el matí de dilluns sis re-
gals entre els seus clients. Durant 
els últims mesos, tots els clients que 
feien una compra entraven, a través 
d’unes butlletes, en un sorteig de cinc 
tauletes i un aeropatí.  

Cap a les 11 del matí i amb la 
presència de Ràdio Castellar i dos 
clients com a testimonises van esco-

  C. D. llir, a l’atzar d’una caixa, les sis but-
lletes guanyadores.

L’establiment trucarà als gua-
nyadors per informar-los del premi. 
“És el tercer any que fem un sor-
teig. L’objectiu és premiar la fide-
litat dels nostres clients”, assegura 
la propietària, Eva Navarro

L’òptica, que va néixer l’any 
2000, és un centre de salut visual es-
pecialitzat en Optometria, Teràpia 
Visual, Baixa Visió, Retinoscopia, 
Higiene Visual, Contactologia, Au-
diologia i Control de pressió ocular. 

El projecte MetallVallès és una ini-
ciativa que té per objectiu fomentar 
l’ocupació i la competitivitat en el sec-
tor del metall. A banda de la forma-
ció teòrica i pràctica, un dels punts 
forts d’aquest programa és la possi-
bilitat, quan s’acaba el curs, que al-
guns dels participants s’incorporin, 
immediatament, en el món laboral. 
Enguany, com en les edicions ante-
riors, l’empresa castellarenca Digi-
proces ha acollit a alguns dels alum-
nes. Concretament, 6 dels 15 que han 
dut a terme el projecte.

D’aquestes 6 persones, quatre 
són de Castellar: Marta Jolis, Sandra 
Rivas, Montserrat Andrés i Montser-
rat Murillo. Les quatre estan molt 
contentes per l’oportunitat, tant de 
fer el curs com d’haver aconseguit 
un contracte laboral. 

nova oportunitat

La Marta Jolis volia sortir del seu sec-
tor professional i buscar més estabi-
litat pel fet d’haver estat mare: “Es-
tava a l’atur i en la borsa de treball 
de Castellar em van informar del 
projecte. El vaig trobar molt inte-
ressant i vaig voler participar-hi. 
Després d’una setmana de teoria i 
uns 17 dies de pràctica he après de 
soldadura, assemblatges... Tenir 
un contracte de quatre mesos sig-
nifica una millora laboral i aními-
ca, perquè em sento realitzada”.

La Sandra Rivas va fer l’any 
passat un curs que s’oferia des del 
SOC per perfeccionar el currículum 
i les entrevistes de feina. Una amiga 

seva va participar en l’edició anteri-
or de MetalVallès i li va recomanar 
perquè de seguida va trobar feina. 
“Jo estava fent d’administrativa i 
la meva amiga em va animar a par-
ticipar en l’edició d’enguany”.  Ara, 
Rivas confessa està encantada. “A 
més, l’ambient de l‘empresa és 
boníssim. La gent és molt maca, 
t’ajuden sempre que ho necessi-
tes”.  Un altre punt a favor és que 
la nova feina està a cinc minuts 
de casa. “Estic contentíssima. 
Estic ballant”. 

Aquest curs, per a la Montser-
rat Andrés ha estat molt produc-
tiu. “És un ofici que no coneixia, 
i una vegada vaig començar a co-
nèixer-lo, em va agradar molt. Ar-
ribava al matí i se’m passaven les 
hores volant”. La Montserrat té 57 

Una nova oportunitat laboral
Quatre dones 
castellarenques 
comencen a treballar 
a digiProces després 
del curs Metalvallès

  Cristina Domene

D’esquerra a dreta: Sandra Rivas, Marta Jolis, Montserrat Murillo i Montserrat Andrés  || c. díaz

Sorteig a Optimón Óptics dilluns passat al matí . || c. domene

OCUPACIÓ | SEctOR MEtAL·LúRGic

El sistema tricilíndric d’entra-
ment RooDol™, pensat per als 
entrenaments indoors i per als 
escalfaments abans de les com-
peticions, ha estat reconegut 
per la prestigiosa organització 
alemanya German Design Co-
uncil, amb més de 65 anys d’his-
tòria. Concretament, RooDol™ 
ha obtingut el premi pel disseny, 
en la branca Bicycle Brand Con-
test 2018.  “Aquest premi ens 
dona visibilitat en el món de 
la bicicleta. El premi el reco-
llirem el 2 d’octube a París, en 
el marc de la setmana de l’au-
tomòbil”, ha explicat el caste-
llarenc Juan Moya, executiu 
en cap de Lulabytes, empresa 
desenvolupadora de RooDol™. 

roodol aluminium

De fet, l’empresa està preparant 
un nou producte que posarà a la 
venda el proper mes de setem-
bre. Es tracta d’un corró d’alu-
mini. “Està pensat, sobretot, 
per a ciclistes de pista, on les 
rodes de la bicicleta fan més 
fregament. Per evitar que la 
roda s’escalfi tant fabricarem 
nous corrons d’alumini. En 
aquests moment l’està pro-
vant el ciclista en pista olím-
pic, Juan Peralta”. 

El sistema RooDol™ fa 
tres anys que es comercialit-
za. En aquest temps les vendes 
han anat augmentat i l’empre-
sa ha aconseguit internaciona-
litzar-lo. Xile, Argentina i An-
glaterra son alguns dels països 
on ja ha aterrat aquest sistema 
d’entrenament plegable. “Ja 
hem començat negociacions 
i en breu estarem també a Es-
tats Units, Rússia i França”, 
explica Moya.

Tot i la situació de l’em-
presa, l’executiu en cap és crí-
tic amb el sistema. “Els empre-
nedors ho tenim molt difícil. 
Nosaltres vam començar de 
zero i el camí ha estat molt dur. 
De fet, encara ho és. Crec que 
s’hauria de protegir la figura 
de l’emprenedor, de la persona 
que comença un negoci. No pot 
ser que es tracti igual fiscal-
ment a una empresa quan co-
mença de zero, que a una em-
presa gran ja consolidada. Si 
la cosa continua així, es difícil 
crear feina. La feina o la crea 
la gent o no la crea ningú”.

L’empresa, fundada pels 
germans castellarencs Juan i 
Jordi Moya, ha estat guardona-
da amb altres reconeixements, 
com, per exemple, el Premi a 
la Innovació en xarxes socials 
dels premis RTVE Emprende.   
|| cristina domene 

Premi al 
disseny per a 
l’empresa local
Roodol

anys. “Amb l’edat que tinc, penses 
que no t’agafaran en cap lloc per-
què ets gran, i veus com està la si-
tuació.  Alguna empresa m’ha aga-
fat i a l’hora de signar els papers 
m’han dit ‘per dos anys no et podem 
contractar’ i llavors et desanimes 
molt. I aquí l’inrevés, no fan dis-
tinció ni per edat ni per sexe i dins 
de l’empresa et tracten molt bé”.

La Montserrat Murillo va anar 
al SOC per a inscriure’s. Li van expli-
car el projecte i es va interessar. “Jo 
no havia treballat mai en aquest 
sector del metall, però era un 
àmbit que sempre m’havia cridat 
l’atenció. Mai és tard per aprendre 
i estic molt contenta per l’oportu-
nitat que m’estan donant . Soc de 
Castellar i  aquest mes ja comen-
cem el contracte i la veritat és que 

no m’importa no tenir vacances. 
Això és molt més important”. 

Les quatre dones 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.
Entre les formacions previstes en la 
propera edició de MetalVallès, que 
anirà del 2018 al 2020, s’inclouen cur-
sos d’iniciació al metall per a dones, 
amb l’objectiu d’incrementar la pre-
sència de la dona a la indústria. 

EMPRESA | 
ALEMANYA
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Un segon, una errada tecnològica o 
una distracció humana poden canvi-
ar-ho tot. D’accedir a la carrera que 
vols fer, a no fer-ho. De tenir una nota 
d’Accés a la Universitat bona, a tenir 
la millor nota de Castellar del Vallès. 
És el cas de la Irina Gallardo, estu-
diant de l’Institut Castellar. El seu 
batxillerat científic havia estat excel-
lent, un 9,86 de mitjana. S’enfronta-
va als exàmens de selectivitat segu-
ra, “tot i que el d’Història em feia 
patir pel fet que és l’assignatura 
que menys m’agrada. Malgrat tot, 
vaig considerar que m’havia anat 
prou bé, com a mínim per aprovar”. 

La sorpresa va arribar quan 
es van publicar les notes: 8 en Cata-
là, 10 en Castellà, 10 en Anglès, 9 en 
Matemàtiques i un 2,5 en Història. 
“Em va sobtar perquè sabia que 
no m’havia anat perfecte, però no 
m’esperava una nota tan baixa”.

Parlant amb la coordinadora 
del Batxillerat de l’institut, van con-
siderar oportú iniciar els tràmits per 
demanar revisió. “Havia estat una 

distinció a les millors notes

Irina Gallardo a l’acte de distinció a les millors notes de les PAU 2018 .  || cedida

irina Gallardo ha estat reconeguda per treure un 9,2 en les PAU 2018

errada logística. Tenia un 9 a l’exa-
men d’Història, però per algun 
motiu, en passar-ho en l’etiqueta, 
havien posat un 2,5”. Amb aques-
ta nova mitjana –passava del 7,9 al 
9,2 després de la revisió- tot canvi-
ava. “He pogut accedir a la carre-
ra de Medicina a la UAB”, explica, 
feliç, Gallardo, qui recomana a altres 
estudiants, demanar revisió: “Si la 

  Cristina Domene

EDUCACIÓ | SELEctivitAt

sensació és que la nota no quadra 
amb el que has fet, el meu consell 
és demanar revisió. No tens res a 
perdre, sempre que siguis cons-
cient que ha passat alguna cosa”. 

A més, divendres passat, Irina 
Gallardo va obtenir un diploma com a 
distinció als alumnes que havien ob-
tingut més d’un 9 a la fase general de 
la Prova d’Accés a la Universitat.  

El programa ‘La tarda’ de La Xarxa abaixa la persiana avui  amb un pro-
grama especial des dels jardins del recinte de la Maternitat de Barcelo-
na. El magazín tanca la seva emissió després de sis temporades en ante-
na. El projecte, on hi ha participat Ràdio Castellar des dels seus inicis, ha 
comptat amb la complicitat d’una trentena d’emissores locals per fer un 
recorregut en directe  de dilluns a divendres per diferents punts del país 
per acostar històries, personatges i esdeveniments que marquen el dia a 
dia de ciutats i pobles.  En el programa d’aquest divendres, que es podrà 
seguir des del 90.1 de la FM, hi passaran les diferents emissores que han 
pres part en aquest projecte a més dels presentadors amb què ha comp-
tat al llarg d’aquestes temporades: Marina Romero, de Cugat.cat, Laura 
Alcalde d’EMUM FM i l’actual presentador,  Josep Maria Cano, de Ràdio 
Arenys. Al setembre, Ràdio Castellar participarà juntament amb les emis-
sores de Sant Cugat, Terrassa, Badalona i El Prat de Llobregat en un nou 
projecte, el magazín de tarda ‘Connectats’.  || redacció

‘La Tarda’ s’acomiada 
de Ràdio Castellar

Jordi Rius amb un dels darrers convidats del programa, Òscar Cardona. || r. Gómez

COMUNICACIÓ | bALANç
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Volem expressar el nostre profund 
agraïment a la doctora Llobet, a la 
infermera Mercè i a tot l’equip per 
la seva atenció, humanitat i profes-
sionalitat durant els anys que han 
tractat els nostres pares i molt es-
pecialment durant aquestes últi-
mes setmanes. 
Apreciem molt tot el que han fet 
per nosaltres. 
No ho oblidarem mai.

Nota d’agraïment

 Família de Josep Sansalvador

Señor alcalde: A mi de nada me 
sirve su pésame por el fallecimien-
to de mi marido. No me ha bajado 
los impuestos ni me ha ayudado en 
nada, los habitantes de las urbani-
zaciones también somos españoles, 
no vivimos en una república banane-
ra, pero que tenga que pagar un taxi 
para subir cuando vengo de trabajar 
los sábados a partir de las diez de la 
noche, que no tenga autobús ni en 
agosto ni sábados por la tarde ni do-
mingos o festivos todo el día es una 
vergüenza. Nosotros trabajamos en 
agosto, no tenemos la misma suer-
te que usted de tener vacaciones. 
Usted que es: alcalde solo de cara 
a la galería, que arregla solo lo del 
pueblo? Por favor, que hice campaña 
por usted con todas las madres del 

Las urbanizaciones 
están abandonadas
por el ayuntamiento

 Ana

Davant de tantes informacions 
sobre aquest jutge, que va ser pre-
sident de l’Audiència de Barcelo-
na m’he dedicat a observar amb 
criteri psicològic l’expressió de la 
seva cara.
Veig que és una persona amb ex-
pressió compromesa laboralment 
per estudiar i treure conclusions 
decisives de les persones que 
vol sentenciar.
Podem veure que sentencia els 
seus protagonistes estudiats amb 
mentalitat subjecta a les decisi-
ons legals inscrites en la relació 
de penes aplicables als dels sense 
considerar la part humana de les 
persones sentenciades.
Té com una necessitat judicial im-
periosa de condemnar, per quasi 
necessita psicològica, a quants sub-
jectes sigui possible.

Fotografia de 
Pablo Llarena

 Antoni Comas

Subvenció de “la Caixa” pels respirs d’aprenentatge

L’Obra Social “la Caixa”  ha subvencionat amb 5.400 euros els respirs d’aprenen-
tatge, un espai d’enfortiment de llaços, de lleure i  d’èxit personal per a les nenes i 
nens atesos a Sala  Puigverd. Es desenvolupa a manera de colònies en una casa 
al camp, totalment adaptada. Després de 5 anys, és el primer en què hi ha dos 
nois, que faran de suport logístic a la cuina. || text: redacció foto: sala puiGverd

FOTO DE LA SETMANA

 Pau Castellví*

a primera reacció de 
la família quan van 
saber que em postu-
laria a les eleccions 
primàries d’un partit 

polític per liderar una llista electo-
ral a les eleccions municipals, va ser 
la d’assumir que o bé m’havia tor-
nat boig. Creuen que, pels temps que 
corren, entrar en política és teme-
rari. Per primer cop en vàries dè-
cades a Catalunya, un activista que 
comença el seu activisme ara ha de 
començar assumint que algun dia 
podria acabar tancat a la presó du-
rant anys sense judici, o que podria 

L

El coratge s’imposa: 
polítics a prova 
d’intimidacions 
totalitàries

acabar havent-se d’exiliar lluny dels 
seus per encara més anys. De fet no 
cal ni ser polític; amb ser músic o ar-
tista i tenir opinions inconvenients 
pel règim ja n’hi ha prou per córrer 
aquest risc.
Aquesta realitat tan reprovable, tris-
ta i injusta com és la de viure en un 
Estat capaç de tot i més per garan-
tir la imposició d’una idea (la “unitat 
d’Espanya”) ens ofereix una oportu-
nitat com a societat: la oportunitat 
d’unes generacions de polítics corat-
josos. Durant anys, la política s’ha-
via estat allunyant de la realitat del 
carrer. Molts dels independentistes 
que ens posem avui en una prime-
ra línia política ens hi posem cons-
cients i disposats a pagar el preu de 
la presó i l’exili si en algun moment 
acabem sent perseguits per les nos-
tres idees. Tenim la qualitat del co-
ratge i això ens ofereix la oportuni-
tat de fer net com fa temps que no 

en fèiem, per renovar la política i 
impulsar canvis substancials que 
marcaran les futures generacions.
Els nostres herois sou la gent de 
totes les edats que vàreu posar cos 
i ànima per defensar les urnes du-
rant el referèndum de l’1 d’octubre. 
Nosaltres també hi érem. Els nostres 
màrtirs són a la presó i a l’exili. El 
seu martiri: ser privats de llibertat, 
família i les funcions públiques que 
s’han guanyat sota criteris demo-
cràtics. El somni republicà és avui 
més viu que mai perquè la nostra 
generació ha crescut assumint que 
teníem una sèrie de drets que ara 
l’Estat està violant sistemàticament.
El passat 20, 21 i 22 de juliol vam ce-
lebrar a Barcelona la 1a Assemblea 
Nacional del PDeCAT i aquest espe-
rit jove, assedegat de democràcia i 
claredat, si bé matisat pels neces-
saris compromisos, va imposar-se 
de nou. Ho fa en el si d’un moviment 

polític central en la política catala-
na que sempre havia destacat, en 
els temps de l’antiga Convergèn-
cia, per la paciència i les mitges tin-
tes. Des de Castellar hi vàrem anar 
una delegació composta, en un 80% 
per joves de 31 anys o menys. En el 
meu cas, vaig tenir l’honor, a més, 
de participar de l’Assemblea Naci-
onal com a un dels redactors de la 
política d’Afers Exteriors que el par-
tit defensarà en els propers anys, 
en base a la meva experiència a DI-
PLOCAT i de feina o estudi a 7 paï-
sos diferents.
Va ser així com vaig conèixer d’aprop 
en Martí Anglada, redactor junta-
ment amb un servidor de la políti-
ca d’Afers Exteriors que defensa 
el PDeCAT. A través del procés de 
redacció vaig tenir la sort de no-
drir-me de la seva substancial ex-
periència i expertesa en els Afers 
Exteriors d’Alemanya i d’Europa, 

així com de la seva saviesa de peri-
odista expert que ha vist de tot en 
la seva trajectòria. És per tot això 
que el vam convidar a presidir el 
sopar d’estiu que vam organitzar 
des de Junts per Castellar el passat 
24 de juliol (pàgina 6 d’aquesta edi-
ció). De les moltes perles que ens va 
deixar en Martí Anglada, que la set-
mana que ve vola a Estocolm per co-
mençar a exercir com a delegat del 
govern de la Generalitat als països 
nòrdics, en destaco una: “Catalunya 
té arguments jurídics per defensar la 
seva autodeterminació, però els seus 
detractors s’ho faran venir bé per-
què aquests arguments no tinguin 
efecte. El més important és que no 
defallim i que continuem actius. La 
resta hi serà si no defallim”. Els nous 
polítics, com el poble, no defallirem.

* Candidat a l’alcaldia per 

Junts per Castellar

colegio, porque fue un buen conce-
jal de juventud en Badia del Vallés. 
Como mi alcalde deja mucho que 
desear y no me ponga excusas, por-
que me las conozco todas. Intente 
arreglar este problema lo antes po-
sible para agosto. Atte.: una contri-
buyente defraudada 
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 Ferran Rebollo i Flix*

a pèrdua d’habitatge 
ha emergit com una 
gran problemàtica so-
cial els darrers anys. 
En l’any 2016 es van 

produir un total de 1.256 desnona-
ments a la comarca, una xifra supe-
rior a la mitjana catalana. Tot això 
passa, al mateix temps que el preu 
mitjà del lloguer s’incrementa d’una 
manera desorbitada.
És inadmissible i totalment injust 
que en un Estat social i democràtic 
de dret, totes les conseqüències de-
rivades de la crisi recaiguin sobre la 
part més vulnerable del contracte 
hipotecari i en canvi les entitats fi-
nanceres, en bona mesura respon-
sables de l’actual crisi, rebin ajudes 
milionàries que surten dels impos-
tos i pressupostos públics, sense 

L
El repte de l’habitatge

n dels herois de la 
meva infantesa va 
ésser Superman. A 
més a més d’aquella 
força descomunal, el 

que més em captivava era el fet de 
poder volar i fer-ho a velocitat su-
persònica. Com a súper heroi que 
és, té també una súper feblesa, que 
és la seva proximitat a la Kriptoni-
ta.—matèria radioactiva que,  cu-
riosament, en els còmics i les pel-
lícules ens la pinten de color verd 
esperança—
Anar-se bellugant de forma autò-
noma per les altures és una possi-
bilitat, o més bé un privilegi, propi 
només de certes aus, de certs insec-
tes i d’uns mamífers que han donat 
lloc a llegendes vampiresques. Des 
d’allà dalt es deu veure tot molt 
bonic, però també hi destaquen unes 
quantes coses que fan mal als ulls.
Els qui no som Superman, és a dir, 
tots nosaltres, els humans, —per 
molt que volguéssim emular-lo en-
testant-nos en dur la roba interi-
or per l’exterior com fa aquest bon 
jan—, estem exposats a un perill 
semblant, d’acció més lenta, però 
semblant al de la Kriptonita, amb 
la diferència i l’agreujant  que en 
aquest  cas no es tracta de ficció. 
Un ocellet m’ha dit que, amb el seu 
modest vol seria capaç de fer un in-

  Ocells a l’Uralita. || Joan mundet

M’ho ha dit un ocellet

U PLAçA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

 Ignasi Giménez*

astellar ha assolit 
aquest primer semes-
tre de 2018 el mínim 
històric d’aturats i 
aturades dels darrers 

deu anys. La taxa d’atur s’ha situat 
al 8,5%, la més baixa des del 2008.
És evident que és una bona notícia, 
però aquesta tendència ha de se-
guir millorant, sobretot pel que fa 
a l’ocupabilitat femenina i de ma-
jors de 45 anys.
En aquest sentit, des de l’Ajunta-
ment de Castellar col·laborarem 
activament dins el projecte Meta-
llVallès, amb l’objectiu de fomen-
tar l’ocupació i la competitivitat en 
el sector del metall. 
És un goig poder tirar endavant pro-

C

Treballar per 
crear ocupació de 
qualitat. L’exemple de 
MetallVallès i Digiproces

grames com el MetallVallès, i en es-
pecial, amb una empresa castella-
renca que és referent internacional 
del sector dels desenvolupaments 
electrònics, DigiProces.
És un èxit que d’aquesta 3a edició 
ja surtin 6 persones amb contracte 
laboral, 4 d’elles de Castellar i que 
les 5 que es van inserir en l’edició de 
l’any passat ja tinguin un contracte 
indefinit a l’empresa.
No tenim cap dubte que el sector del 
metall i, sobretot, la seva àrea vincu-
lada a l’electrònica i l’enginyeria, és 
un dels àmbits estratègics dels nos-
tres polígons d’activitat econòmica, i 
per tant, del desenvolupament local.
Cal seguir treballant en programes 
que aportin altres possibilitats d’in-
serció en condicions estables de 
feina i realització a tots els nostres 
veïns i veïnes.
Que l’estiu ens segueixi portant mi-
llores a les dades d’ocupació i de qua-
litat laboral.

*Alcalde

ventari exhaustiu de tots els sostres 
i teuladetes d’Uralita que encara 
queden repartides arreu del poble 
i que a vista d’ocell contrasten amb 
la seva grisor. 
La instal·lació d’Uralita està pro-
hibida des de l’any 2002 per tot 
el país amb motiu de la seva alta 
toxicitat. Increïblement, la cele-
ritat  que es dona a certes coses 
no s’aplica a la retirada d’aquest 
material  que de forma implacable  
continua repartint indiscrimina-

dament el seu efecte letal.
L’ocellet diu que se sorprèn quan 
veu trossos de teulada que, amb un 
concepte equivocat del reciclatge, 
quan es retiren de la seva instal-
lació inicial, passen a formar part 
de sostres o parets de petites barra-
ques en hortets de les rodalies. Més 
d’un enciam ens haurem cruspit in-
nocentment sense poder percebre 
el polsim microscòpic de l’amiant.
La presència, manipulació, trans-
port i emmagatzematge de l’Urali-

ta requereix aplicar una atenció i 
tractaments específics que estan 
reglats, i que minoren els seus efec-
tes traïdors i nocius.
Aquest és un perill que està a 
l’aguait per damunt dels nostres 
caps i del que l’ocellet ens alerta.
Superman de tant en tant les passa 
magres amb la Kriptonita, però 
està clar, ell acaba sortint-ne ben 
parat. Nosaltres som de carn i 
ossos i necessitem una altra mena 
de guionistes.

haver d’assumir cap responsabili-
tat, al mateix temps que continuen 
generant milers de milions de be-
neficis anuals.
La gestió de l’habitatge serà un dels 
principals reptes que tindrà Caste-
llar com altres municipis, en la prò-
xima dècada. Després de la greu 
crisi econòmica, l’estancament de 
la construcció i l’actual recupera-
ció del mercat de treball, un mer-
cat de treball amb una accentuada 
precarietat, en els pròxims trimes-
tres preveiem una progressiva de-
manda d’habitatge tant d’ús intern 
com per la demanda de nova pobla-
ció. Aquesta nova demanda d’habi-
tatge provocarà un increment del 
preu de lloguer, mentre la precarie-
tat laboral i salarial segueix present 
i allunyada de la realitat.
Estem davant d’un conflicte social 
que cada dia afecta a més famílies i 
que es concreta en l’àmbit local, ja 
que són els ajuntaments, en un mo-
ment de crisi econòmica com l’actu-
al, on es dirigeixen majoritàriament 

les persones i famílies afectades, a 
la recerca d’ajuda.
És per això que des del Grup Muni-
cipal d’Esquerra Republicana, vam 
presentar en el passat Ple del mes de 
Juliol, una moció referida a la crea-
ció d’una Mesa Local de l’Habitatge, 
conformada per les diferents enti-
tats que puguin ser afectades, com 
la PAH (als que agraïm la seva pre-
sencia al Ple), Associació de Veïns, 
Tècnics Municipals d’Urbanisme, 
Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya, Oficina d’Habitatge de la Dipu-
tació de Barcelona...,  moció que va 
ser aprovada per la resta de Grups 
Municipals.
Aquesta Mesa suposarà un espai de 
debat i coordinació, amb l’objectiu de 
promoure les mesures necessàries 
per donar resposta a la ciutadania 
que es troba en situació d’emergèn-
cia, així com la definició consensua-
da de polítiques i estratègies muni-
cipals en matèria d’habitatge.
#FEM REPÚBLICA
*Regidor d’ERC
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La instal·lació 
d’Uralita està prohibida 
des de l’any 2002 per 
tot el país amb motiu 
de la seva alta toxicitat



27 de juliol de 201812

gastronomia

Braves o domesticades?

Sempre hem sigut un país de tapes, 
però tinc la sensació que ‘antes’, com 
diuen els avis, la tapa era com un com-
plement, un platet per picar abans de 
dinar o de sopar, o a mitja tarda. D’uns 
anys ençà, sortir a menjar de tapes s’ha 
convertit en una cosa habitual, potser 
fins i tot més que entaular-se per de-
manar un parell de plats i unes postres.
Menjar de tapes ha canviat els nostres 
hàbits de consum gastronòmic, a tot 
arreu es promocionen rutes de tapes 
empeses per les marques de cerveses, 
la beguda més consumida quan men-
gem aquests platets. En aquestes rutes 
i festivals diversos, els cuiners s’esfor-
cen a crear noves tapes, però les més 
consumides segueixen sent la truita 
de patates, les croquetes, l’ensaladilla 
russa i les patates braves.
Les populars braves, que sembla que es 
van ‘inventar’ a Madrid a mitjan segle 
passat, són patates tallades a daus re-
gulars, d’uns tres centímetres de cos-
tat, fregides en oli i acompanyades amb 
una salsa picant que li donarà el nom, 
en principi una salsa de tomàquet amb 
pebre vermell picant i bitxo. Sovint s’hi 
posa també salsa maionesa, que li treu 
picantor, o allioli, a la costa mediterrà-
nia, que si és ben fet aportarà fortor al 
conjunt. Per aquí sembla que s’ha es-
tablert més servir-les amb allioli suau 
o maionesa i per sobre un oli amb pebre 
vermell una mica picant, o una salsa 

tipus romesco.
També m’he trobat moltes vegades pa-
tates servides amb una mena de salsa 
rosa sense cap punt picant, o amb una 
salsa de tomàquet disgustada acompa-
nyada amb maionesa. Quan indagues, 
et diuen que a la gent no li agrada que 
piquin, que si piquessin, ningú en dema-
naria. O sigui: hi ha gent que demana pa-
tates braves però les vol ben domestica-
des, i els bars fan el paper de domador.
Les últimes setmanes he visitat uns 
quants locals de Castellar i m’he trobat 
salses per a tots els gustos, però gaire-
bé cap amb una salsa de tomàquet po-
tent, i la majoria poc picants. Les pata-
tes solen ser bones, només en un lloc 
m’han semblat congelades, no sempre 
estan ben cuites i costen entre quatre i 
cinc euros, més cares que les que veig 
en altres poblacions, però també és cert 
que en general he trobat racions gene-
roses, fins i tot molt generoses
Aquest és el resultat de les meves 
‘investigacions’, que lògicament no 
poden incloure tots els bars. Prome-
to seguir investigant.
Racó d’en Marín: Patates bones i 
ben cuites, probablement bullides 
amb pell i després fregides. Textu-
ra poc cruixent però molt agradable. 
Dues salses: una de color marró amb 
bitxo i comí, ben picantona, i un alli-
oli també potent. Ració abundant, 
com totes les tapes que serveixen. 5€ 
També fan braves amb gambes i unes 
notables patates Fernando, també 
amb pell, tallades a rodanxes i ama-

el 
Menjador

Racó d’en Marín
Pl. Europa, 11
Bar TBO
ctra. de Sentmenat, 27
Ka proveche
c. balmes, 63
La balena
Plaça catalunya
Mesonet de Manel
c. de Montcada, 8
Soho
ctra. de Sabadell
Bar Nelson
Passeig Major, 7
Ca l’Aurora
c. de Suïssa, 28
Picàpat
c. de Montcada, 17

**L’Actual visita els establiments sense 

avisar, de forma anònima, i paga totes les 

consumicions. C. de Montcada, 17

El rànquing del menjador

un plat ja força bo. Ració suficient. 4,60€
Soho Beach: Patates tallades a daus 
petits, bones de gust, ben cuites, no ex-
cessivament rosses. Salsa tipus maio-
nesa amb molta mostassa, i força pi-
cant. Ració correcta a 4€  i possibilitat 
de mitja ració a 3.
Bar Nelson: Tallades a daus petites, 
cruixents, amb una salsa de julivert i 
una tipus quètxup una mica picant. 
Molt diferents. Ració abundant, poca 
salsa. 4,60€
Ca l’Aurora: Patates a daus gros-
sos, força rosses, amb una mena de 
salsa maionesa o allioli suau i salsa 
d’aperitiu per sobre, poc picants. 
Ració correcta.
Picàpat: Patates molt irregulars, al-
gunes molt grosses i poc cuites. Dues 
salses a escollir:  vermella, poc pi-
cant, i salsa que anomenen Chico-
te, de maionesa amb espècies, amb 
domini del comí, també poc picant. 
Ració correcta. 4.70€.

nides amb allioli, pebre vermell pi-
cant i oli d’all i julivert.
Bar TBO: Patates ben cuites, cruixents 
per fora i tendres per dintre, amb dues 
salses: un allioli casolà gustós i una salsa 
brava picanteta. Ració abundant. 4.90€
Ka proveche: Patates tallades fines, 
amb pell, molt cruixents; salsa maio-
nesa, massa avinagrada, i oli de pebre 
vermell una mica picant, però no gaire. 
Ració abundant. 5€. Per un euro més, 
braves de la casa, amb pernil.
La balena: Patates a daus no gaire gros-
sos, ben fregides en dues coccions, força 
cruixents, amb la salsa a banda. Salsa 
pròpia, tipus maionesa amb pebre ver-
mell, alguna herba i bitxo, picant suau. 
Ració abundant. 4.90€
Mesonet de Manel: Probablement 
cuites senceres, tallades a rodanxes i 
fregides, són toves i bones, però gens 
cruixents. Maionesa (de pot, segons el 
cambrer) i salseta tipus romesco poc 
picant, amb un puntet més milloraria 

 Manel Bonafacia
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El Club Atlètic Castellar ha tancat una 
temporada de somni, gràcies en gran part 
al destacat paper que ha fet la seva secció 
de veterans, una de les fortes apostes per 
aquesta temporada esportiva i que s’ha 
saldat amb un gran nombre de títols. Tot 
i que no només dels èxits dels veterans ha 
viscut el club verd, la gran base que acu-
mula el club -amb més de 130 nens- augu-
ra un futur ple d’èxits en matèria atlètica, 
en un dels clubs de referència del Vallès.

Cal ressenyar les curses organitza-
des pel club, competicions consolidades 
com la Milla Urbana -una de les més anti-
gues d’Espanya-, el Cros, La Corriols del 
Vallès, la cursa popular per la Festa Major, 
la Sant Silvestre o les diferents curses de 
promoció i controls atlètics que es fan du-
rant la temporada.

La temporada 2017-18 ja comença-
va amb l’avís dels veterans al mes de no-
vembre, amb una quarta posició de Xavi 
Planas als 10 quilòmetres de la cursa del 
CN Sabadell i la segona posició de Chema 
Cañadas a la Sant Jaume de muntanya. 
No trigaven gaire a arribar els següents 
èxits amb la victòria de Laura Hernández 
en salt de llargada, d’Àngel Vilalta -presi-
dent del club- als 110 metres tanques als 
Campionats del Vallès, mentre que Caña-
das repetia 2a posició als 10 K de Cornellà.

Al desembre, Cañadas s’imposava al 
17è cros de Salt i a Girona, mentre Planas 
era 3r a casa en el Cros Vila de Castellar. 
Aquesta disciplina deixava bones sensa-
cions amb podis d’Alba Reig, Planas, Mar 
Franc, Marc Sánchez i la victòria de Paola 
Clermont a Santa Coloma.

El veterà Cañadas seguia sumant vic-
tòries a Banyoles i Planas era segon als 
10 K de La Sagrera, amb Miriam Torres 
en 2a posició femenina.

El súmmum arribava amb la 1a i 

3a posició absoluta de Planas i Cañadas 
a la Sant Silvestre de Sabadell, tancant 
un 2017 de somni. El 2018 però, no era 
per menys i Josep Obrador s’imposava al 
Campionat de Catalunya de marxa a Vi-
ladecans i al GP de Marxa Ciutat de Bar-
berà. Marc Sánchez guanyava el cros de 
Sabadell en prebenjamins.

En temporada de pista coberta, Pla-
nas era campió als 1500 m del Campio-
nat de Catalunya, amb Cañadas 2n dels 
3000 m i Joan Bea s’imposava en llança-
ment de pes.

500 atletes passaven pel campionat 
de promoció sub10-12-14 per les pistes del 
Parc de Colobrers al febrer, mentre els ve-
terans seguien sumant èxits sent subcam-
pions de Catalunya per equips (Cañadas, 
Planas, Estebanell i Jaén). Mentrestant, 
Obrador era campió de Catalunya dels 5k 
marxa a El Vendrell.

Al febrer, en pista coberta, Planas 
seguia amb el seu passeig triomfal, impo-
sant-se als 1500 i 3000 m, amb Obrador 
campió també als 3000 marxa. El femení 
format per Escobar, Molina, López i Vila-
raso eren subcampiones al 4x100. El llan-
çador Joan Bea era campió d’Espanya a 
Monzón (Osca) en martell i javelina, sent 
subcampió en martell pesant i disc.

Març va ser el mes on Planas es con-
vertia en el 5è més ràpid d’Europa als 3000 
m, mentre que a l’abril, Bea era campió de 
Catalunya de pentatló. Al maig, Cañadas 
era 3r d’Espanya als 10.000 m i Obrador 
3r de Catalunya als 10 km marxa i 4t als 
10 km marxa a l’europeu, on aconseguia 
la victòria per equips. Planas es queda-
va a les portes del podi dels 10 km al con-
tinental. Manolo Real, en majors de 60 
anys, era campió de Catalunya d’ultra-
trail a l’Estels del Sud.

En categoria femenina, Mari Carme 
Escobar era campiona de Catalunya en ja-
velina, amb Vilaraso, Molina, Lopez i Es-
cobar subcampiones del 4x100. Obrador 
tornava a tastar les mels de l’èxit amb la 
victòria als 5000 metres marxa i Cañadas 
acabava 3r als 5000.

Però el jovent també deia la seva 
amb la victòria al català d’Éric Sánchez 
en sub12 i el 3r lloc de Laia Ribera en pes.

L’últim gran títol de la temporada 
pel club verd era per Joan Bea, amb el bi-
campionat d’Espanya en martell i martell 
pesant aconseguit a Vitòria. 

temporada de somni per al cAc

A dalt, l’equip de 

veterans del CAC 

als campionats 

de Catalunya per 

equips. Al centre, 

els controls 

apleguen gran 

quantitat 

d’esportistes. 

A baix, Xavi 

Planas, tercer 

per l’esquerra, 

al campionat 

d’Europa. 
|| cedides

Els veterans han 
assaborit els èxits 
més potents del club 
Atlètic castellar 
aquesta temporada

 Albert San Andrés
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“El grup millora la individualitat”

Àngel Vilalta sobre el tartan de les pistes d’atletisme del Parc de Colobrers a Castellar. || a. san andrés

El president del club Atlètic castellar, Àngel vilalta, fa balanç de la temporada del club verd i parla del futur de l’entitat 

· Gran temporada quant a resultats, 
sobretot amb els veterans.
Hem fet una bona aposta per aquesta cate-
goria, aconseguint un dels reptes que vam 
plantejar quan vam començar. Ara estem 
lluitant per potenciar el femení, tot i que 
van ser terceres al 4x100. En l’àmbit in-
dividual hi han hagut grans resultats del 
Xavi Planas, el Joan Bea i el Josep Obrador. 

· Com veus en general la salut de l’at-
letisme a Castellar?
Som un club modest d’un poble amb les li-
mitacions que tenim. Tot i això tenim 130 
nens d’un total de 300. Hem de seguir tre-
ballant amb la base per evitar el buit que 
hi ha a juvenils i sèniors. Costa molt man-
tenir-ho, però ara per ara la base és molt 
bona pel futur.

· Tot i aquest buit, històricament en 
l’àmbit regional heu arribat a ser un 
club de referència al Vallès.

  Albert San Andrés

Amb només 26 anys és el president del 
Club Atlètic Castellar, una entitat per 
la qual treballa sense descans per ade-
quar-la a les noves exigències de l’atle-
tisme dels nostres dies

ENTREVISTA

Àngel Vilalta

Hem tingut molts èxits al passat, però arriba una edat 
en què la gent té altres prioritats. Aquest és un esport 
amb uns valors molt bons per a la vida. Fa dos anys i 
mig que treballem aquest aspecte i estem aconseguint 
que els nens estiguin més motivats. És un bon inici per 
tenir referències per al futur.

· El nivell d’exigència és molt dur a nivell indi-
vidual. és aquest el problema?
En l’atletisme tenim equips per categories i s’ha de 
treballar en equip per aconseguir èxits. Fer equip és 

el més maco. Anar en grup a tot arreu és bonic i això 
t’ajuda a millorar en un esport individual. El grup sem-
pre ajuda a millorar la individualitat. No és només l’es-
portista individual el que ajuda a competir per equips, 
sinó la formació d’un bon grup.

· També sou una referència pel que fa  a instal-
lacions i organització.
En àmbit regional podem competir amb cert nivell 
amb clubs de ciutats més grans. La Federació ens ha 
felicitat diverses vegades per aquest aspecte. Orga-

nitzem cada temporada els campionats de 
promoció on aconseguim ajuntar gairebé a 
2.000 persones i la gent sempre queda molt 
contenta, gràcies als nostres voluntaris que 
fan possible tot això.

· I amb curses i competicions molt 
consolidades...
Dona molta satisfacció veure que podem 
desenvolupar al poble aquestes competici-
ons.  No només som el CAC, sinó Castellar. 
Ens agrada donar nom al poble en el món 
de l’atletisme.

· Quins són els objectius a llarg ter-
mini del club?
El més important és consolidar la base, ara 
que hem consolidat els veterans. La nostra 
idea és tenir representació en totes les ca-
tegories per tenir representació als campi-
onats de Catalunya. No serà ràpid però ho 
seguim intentant.

· I què es necessita per fer-ho?
Mentalitzar les famílies per fer l’esforç 
d’aconseguir-ho. Que la gent se senti del 
club. També treballar-ho a les escoles, bus-
cant gent per completar els equips.

· Què ofereix el Club Atlètic Caste-
llar a qui vulgui practicar l’atletisme?
Fer-se soci del CAC implica entrenaments 
amb entrenadors de competició i prepara-
dors per a curses més populars. Volem que 
es pugui venir a practicar l’atletisme i donar 
un plantejament de temporada per millo-
rar la seva salut. Entrenem per assolir ob-
jectius i millorar la tècnica. També cuidem 
la salut i estem tancant acords per fer pro-
ves d’esforç, dietes, estudis biomecànics, 
etc. amb empreses del sector. 
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Alèxia Espín va aconseguir el bronze al Campionat de Catalunya de gim-
nàstica artística en la fase final disputada a Vic. La castellarenca del Club 
La Vinya va sumar la segona posició en barra i paral·leles i la tercera en 
salt en la categoria  base 4. La seva germana Tatiana va acabar en sete-
na posició en Base 7, amb un segon lloc en barra. Acabada la tempora-
da, les germanes Espín canviaran pel pròxim curs de club, competint al 
Wolf Gimnàstic.  || a. san andrés

Tal com va anunciar a les xarxes socials el pilot castellarenc Carmelo Mo-
rales, mentor de Max Sánchez, han posat punt final al seu camí conjunt -on 
el 31 era el seu guia- en competició per divergències d’opinions respecte a 
l’esport. Segons va explicar el sis vegades campió d’Europa a Instagram, 
“tenim diferents punts de vista sobre aquest esport. Veurem què ens 
presenta el futur, ha estat un plaer compartir bons i mals moments 
amb tu i et desitjo tota la sort del món”.  || a. san andrés 

GIMNÀSTICA | c. cAtALUNYA

MOTOCICLISME | cAMPiONAt d’ESPANYA

Alexia Espín, bronze al Campionat 
de Catalunya de gimnàstica artística

Carmelo Morales i Max Sánchez 
separen camins

Lazzate (Itàlia) serà la pri-
mera oportunitat pel pilot 
Alan Rovira per aconseguir 
el mundial UCI de bici-trial als 
“World Youth Games” que es 
disputaran del 3 al 5 d’agost. 
El castellarenc ho farà en la 
categoria de cadet de primer 
any i haurà de superar a més 
de 40 pilots que participaran 
en les semifinals, on només 12 
d’ells participaran a la final 
del dia 5.

Tot i no estar entre els 
favorits -és de primer any- i 
que les estadístiques diguin 
que un Top5 serà un resul-
tat sensacional, el ‘BIXU’ no 
descarta donar la campana-
da amb una victòria de molt 

Alan Rovira vol ser emperador
El ciclista lluitarà per aconseguir el 
doblet mundial de bike-trial i Uci a itàlia

prestigi i repetir un títol que 
no li és desconegut.

En la categoria de Bike-
trial, la localitat de Bolotana, a 
l’illa de Sardenya, serà la seu, 
cinc dies després del mundi-
al, on Rovira parteix com a 
un dels principals favorits pel 
títol mundial. El castellarenc 
participarà en minime -on és 
pilot d’últim any- i un trial amb 
una alta dificultat l’afavoriria, 
per superar al seu màxim rival 
que corre a casa.

El multicampió castella-
renc segueix a la recerca de 
patrocinis per poder seguir 
lluitant per tots aquests títols 
durant la pròxima tempora-
da ciclista.  || a. san andrés

BIKETRIAL | cAMPiONAt dEL MóN

Alan Rovira durant un entrenament. || cedida

Altriman i 
Ironman amb 
els Triatlètics

El triatlètic Daniel Perales (15:37) va com-
pletar la distància ‘full’ de l’Altriman dispu-
tat a Les Angles, un dels set Ironman més 
durs del món. Cada any des de fa quatre, 
l’equip verd es desplaça en bloc cap a la lo-
calitat occitana, on també van participar 
en distància ‘half ’ els castellarencs Sergi 
(6:42), Charly (6:59), Cesc (7:07), Ferran 
(7:12), Jordi (9:07) i Òscar (7:12). En olímpic 
van acabar l’Àlex (4:02) i l’Antonio (3:51), 
mentre que a l’esprint, van acabar la Vero 
(1:45) i l’Ana (1:50). A l’Ironman de Vitò-
ria, l’Enric García (10: 27) i el Josep Blas-
co (11:15, a la foto) van completar la cate-
goria ‘full’.  || a. san andrés 

ATLETISME | tRiAtLó

BREUS
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FAVES TENDRES | bALANç

L’estil ‘rumber’ de dtumbaga 
tanca les nits de divendres

El grup rumber Dtumbaga va acon-
seguir una nit molt festiva el passat 
divendres en el que va ser el darrer 
concert del cicle Faves Tendres  de 
Cal Gorina. La formació sabadellen-
ca porta el ritme a la sang i, van acon-
seguir fer aixecar a persones del pú-

cal Gorina vol 
que l’Ajuntament 
lideri la coordinació 
i programació 
cultural

blic per a ballar al pati de cal Gorina. 
Des de la coordinadora de Cal 

Gorina es valora com “un èxit” el 
projecte del Faves Tendres, “tenint 
en compte la participació, la pro-
gramació d’activitats culturals, 
l’oferta de menjar diferenciat de 
la restauració general i de comerç 
de proximitat”.

coordinadora d’entitats

Cal Gorina es financia bàsicament 
per les aportacions íntegres dels regi-
dors de Decidim Castellar al projecte 
“per a retornar els diners públics 
al poble” i, en aquest sentit, el Faves 
Tendres ha suposat “un augment de 

l’obertura al poble amb una progra-
mació cultural setmanal”.

La coordinadora de Cal Gorina 
considera que seria important que 
“l’Ajuntament prengués un paper 
més destacat en la coordinació i pro-
gramació cultural del poble”,  sobre-
tot “arran de l’amuntegament d’acti-
vitats en els mateixos dies i la manca 
de projecte cultural del consistori”. 

Per això, Cal Gorina reclama una 
coordinadora d’entitats a nivell de mu-
nicipi per a generar xarxa i estrategies 
de col·laboració “entre totes les as-
sociacions que treballem per a fer 
de Castellar un poble actiu, viu i ric 
social i culturalment”.   || redacció

Entre les propostes 
destaquen ‘Un tret 
al cap’, ‘Sopa de 
pollastre amb ordi’, 
‘cabaretA’ i ‘Les noies 
de Mossbank Road’

blaumut obre temporada a l’Auditori

El grup Blaumut, dins de de la gira Equilibri, actuarà el 29 de setembre i Emma Vilarasau, el 26 d’octubre, amb l’obra ‘Un tret al cap’. ||  cedida

La gira Equilibri de Blaumut obrirà 
el proper dissabte 29 de setembre la 
temporada de teatre i música de tar-
dor de l’Auditori Municipal Miquel 
Pont, una programació formada per 
vuit espectacles que es podran veure 
entre els mesos de setembre i desem-
bre i que inclouen muntatges com Un 
tret al cap, CabaretA o Les noies de Moss-
bank Road, a més de tres espectacles 
per al públic familiar.

Blaumut portarà a l’escenari de 
l’Auditori la música pop-folk que ja ha 
fet més de 200 concerts, que comp-
ta amb dos dels videoclips més visio-
nats de la història de la música cata-
lana (“Pa amb oli i sal”, amb 2.700.000 
reproduccions, i “Bicicletes”, amb 
1.560.000 reproduccions) i que ha 
rebut premis com l’Enderrock 2016 
a artista de l’any. 

El següent muntatge previst , Un 
tret al cap, serà el divendres 26 d’octu-
bre. Es tracta d’una coproducció te-
atral de la Sala Becket i el Grec 2017 
Festival de Barcelona dirigit per Pau 
Miró i interpretat per Emma Vilara-
sau, Vicky Luengo i Imma Colomer. 
El muntatge s’apropa al gènere del 
thriller periodístic, però no renuncia 
a l’humor ni a la dimensió íntima dels 
seus tres personatges.

  Redacció

El dissabte 17  de novembre ar-
ribarà el torn de Sopa de pollastre amb 
ordi, una obra escrita el 1958 pel dra-
maturg anglès Arnold Wesker que ara 
porta als escenaris La Perla 29, sota 
la direcció de Ferran Utzet i amb les 
interpretacions de Míriam Alamany, 
Màrcia Cisteró, Ricard Farré, Enric 
Cambray, Maria Rodríguez, Josep So-
brevals i Òscar Intente, aquest darrer 
nascut a Castellar del Vallès. L’espec-
tacle s’ambienta a Londres i abasta la 
història d’una família de classe obre-
ra, els Khan, durant vint anys, des de 
1936 a 1956, en un món que canvia a 
tota velocitat.

Joan Maria Segura dirigeix el 
segon muntatge teatral que es podrà 

veure al novembre: CabaretA, un es-
pectacle de cabaret com els d’abans 
però d’ara i en clau de dona que es 
podrà veure dissabte 24 de novem-
bre. L’actriu Maria Molins i la pianis-
ta i compositora Bárbara Granados 
signen l’autoria d’aquesta proposta 
que interpreten elles mateixes a l’es-
cenari, acompanyades de Miquel Ma-
lirach i Dick Them. 

La temporada la tancarà diven-
dres 21 de desembre la producció de 
Bitò i La Villarroel Les noies de Moss-
bank Road. Es tracta d’una radiografia 
divertida però alhora reflexiva sobre 
les relacions humanes, una tragico-
mèdia que tracta amb humor sobre 
l’amistat, l’amor, la solitud i allò ine-

vitable de la vida. Cristina Genebzzat, 
Marta Marco i Clara Segura donen 
vida a les tres protagonistes, sota la 
direcció de Sílvia Munt.

tres espectacles familiars

També s’han donat a conèixer els tres 
espectacles adreçats al públic famili-
ar que s’han inclòs a la propera tem-
porada de teatre i música a l’Audito-
ri Municipal.

La primera proposta, diumenge 7 
d’octubre a les 12 hores, serà Superble-
da, un espectacle de la Cia. La Bleda i 
Temporada Alta recomanat per a in-
fants majors de 3 anys. Amb l’actuació 
que farà dissabte 3 de novembre a l’Au-
ditori, a les 18 hores, el grup Macedò-

nia presentarà a Castellar el seu disc 
Estic contenta!

Finalment, El llop ferotge, de la 
Companyia del Príncep Totilau, es re-
presentarà diumenge 2 de desembre . 
El web www.auditoricastellar.cat ac-
tivarà a partir del 20 d’agost la venda 
d’abonaments i entrades anticipades 
als espectacles de la nova temporada 
teatral activarà a partir del 20 d’agost 
la venda d’abonaments i entrades anti-
cipades als espectacles de la nova tem-
porada teatral, que es podran adquirir 
també, a partir de la mateixa data, al 
Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mira-
dor. L’abonament, que tindrà un preu 
de 50 euros, donarà accés als cinc es-
pectacles de teatre i música.   

Concert de Dtumbaga divendres passat al pati de Cal Gorina ||  cedida
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Un espectacle de bon humor

Es presenten a l’escenari un alcal-
de fanfarró que deixa a l’altura del 
betum Sentmenat, un Guàrdia Civil 
amb tics franquistes i un mossèn 
bonhomiós i de tarannà babau. Tots 
tres actors, caracteritzats de forma 
distingible amb un barret. El policia 
amb un tricorni, és clar. El trio de la 
Companyia Loropardos, acompa-
nyat per la catorzena de músics dels 
Lluïsos Cobla, augura un capvespre 
divertit als Jardins del Palau Tolrà, 
d’aquells que, a força d’esclafir a 
riure, posen de bon humor. És diven-
dres i la injecció d’alegria que propo-
sen pot durar tot el cap de setmana.
L’espectacle, que combina teatre 
xiroi i música d’orquestra, ressusci-
ta el disc de la Trinca ‘Festa Major’, 
i també l’entranyable ambient que 
es vivia fa més d’una cinquantena 
d’anys en aquesta celebració: “Tenim 
preparat un repertori de luxe que us 
farà reviure, sense moure-us de la ca-
dira, les festes majors d’abans”, ex-
plica un dels tres actors, que convida 
les gairebé tres-centes persones del 
públic a deixar-se portar “per la mú-
sica i la màgia” de la representació.  

  Guillem Plans

NITS D’ESTIU | cONcERt

La Companyia Loropardos balla a l’escenari dels Jardins del Palau Tolrà en la seva actuació de divendres passat. || q. pascual

Igual que les cançons del disc de la 
Trinca, el muntatge ressegueix els 
esdeveniments més icònics de la 
festa més esperada a cada munici-
pi. Un dels primers passatges que 
crea la companyia fa rebobinar els 
assistents fins al pregó d’aleshores, 
que tufeja a naftalina: “Aneu sempre 
amb el cap dret, les donzelles sem-
pre honestes i els xicots, el clatell 
net!”, recomana l’alcalde.
El trio fa bategar escenes en blanc 
i negre de l’imaginari de les viles: 
“I la passada ho anuncia, que és la 
festa del nostre Sant patró!”, canten 
a dalt de l’escenari. També recorden 
la figura de l’escolà –“menja rates 
per sopar!”–i el pregó del mossèn, 
puntegen tot emulant les típiques 
sardanes, encara supervivents, o 
treuen les teranyines del record del 
concert que es muntava en aquestes 

dates, tot preguntant abans: “qui no 
va tocar-hi el primer cul o la prime-
ra cuixa?”. Els més joves perceben 
alleugerits, a través de la lletra de 
la cançó, com ha evolucionat l’acte: 
“Les dones porten bonics vestits de 
gala, i els homes van de vint-i-un bo-
tons. Tots s’han fet fregues de colò-
nia per fer olor.”    
Els tres protagonistes recorden una 
processó en què, segons la cançó, els 
homes posaven “cara de mussol” 
davant del Rector i, quan aquest es 
girava, parlaven de futbol. Canten 
sobre els Gegants, una tradició ben 
conservada a la vila, i també dels cas-
tells de focs de cloenda: “El nostre 
castell de focs, ai, ves quin soroll que 
fa;  mira, quina colla de badocs, és 
que mai no es cansen de guipar”, en-
tonen. I escuren la memòria d’alguns 
assistents rescatant altres actes que 

Crònica

intèrprets:  Lluïsos Cobla i Companyia 
Loropardos

títol:  “Festa Major: Un viatge a les 
festes ‘majons’ d’abans”

lloc: Jardins del Palau Tolrà

dia:  20 de juliol de 2018, 21.30 h

han anat perdent força, com el Ball 
de Rams o els envelats, un símbol 
de les festes majors que va néixer 
a Catalunya a les primeres dècades 
del segle XIX.
La funció arriba cap al final amb el 
mateix ritme animat amb què ha co-
mençat. I abans que la Companyia 
Loropardos s’acomiadi dels Jardins 
del Palau Tolrà, un dels actors pro-
clama a l’aire una consigna escaient 
per aquesta nit: “La música ens fa 
lliures!”. També els riures, i la me-
mòria popular es reviu a través de 
l’espectacle. Els actors s’acomiaden 
amb l’alegre “Passi-ho bé, passi-ho 
bé!” i, a continuació, la famosa cançó 
que pregona “Alegria, que és Festa 
Major!”. Encara no ho és, però ens 
entren ganes que arribi el setembre. 
Abans, però, ens espera un cap de 
setmana de bon humor.  

+ BALANç

Un miler  
d’espectadors

Més d’un miler de persones 
han assistit als concerts de les 
Nits d’Estiu 2018 de Castellar 
que s’han dut a terme els 
divendres de les darreres 
setmanes. Les actuacions han 
recuperat enguany l’escenari 
dels Jardins del Palau Tolrà, a 
més del de la plaça d’El Mirador, 
després que hagi finalitzat la 
remodelació d’aquest espai.
Per nombre d’espectadors, 
l’actuació amb més públic ha 
estat la de l’Ayrshire Fiddle 
Orchestra d’Escòcia, que va 
reunir 300 persones al concert 
que va oferir el 6 de juliol i 
que va comptar també amb la 
participació de la Jove Orquestra 
de Castellar del Vallès (JOCVA) i 
de l’Orquestra del Conservatori 
Victòria dels Àngels de Sant 
Cugat del Vallès. A continuació, 
s’han situat l’homenatge a la 
Trinca de la Lluïsos Cobla i la Cia. 
Loropardos (280 espectadors), 
el concert de Paula Valls (200 
espectadors), l’actuació del 
grup de dansa hongaresa Kéve 
de Ráckeve (150 espectadors) 
i la projecció en alta definició 
i pantalla gegant de l’òpera 
Manon Lescaut, de Giacomo 
Puccini (100 espectadors).
A aquestes xifres, cal afegir 
els 450 assistents a les tres 
audicions de sardanes amenit-
zades per les cobles La Principal 
de la Bisbal, Sant Jordi - Ciutat 
de Barcelona i Marinada els tres 
últims dijous  (sense comptar 
l’audició que va oferir la Cobla 
Ciutat de Girona ahir). 
D’entre les activitats que 
ja han finalitzat, també cal 
destacar les 3.000 persones 
que van apropar-se a la primera 
edició del Tast d’Estiu, que es 
va celebrar els dies 29 i 30 de 
juny a la plaça de Catalunya, així 
com la ruta gastronòmica del 
CorreTapa que promou Ielou 
Comunicació, que enguany 
celebrava la 4a edició i que es 
va tancar amb 8.000 racions.
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Aquest cap de 
setmana centenars 
de persones van 
ser a la Revetlla 
de Sant Jaume

Qui hagi viscut alguna vegada al car-
rer Sant Jaume atresora un record 
de les garlandes acolorides, de les 
taules plenes de cava i coca i de les 
llumetes que pengen d’una banda a 
l’altre del carrer, com una teranyina 
brillant. Probablement, també, del 
ball de revetlla amb cançons enco-
manadisses. Cada estiu des de fa 35 
anys, els veïns han gaudit de la festa 
del Pla durant un cap de setmana. 
És la seva particular celebració, que 
comparteixen diferents generacions 
i que continua revivint records i cre-
ant-ne de nous.

I tot i el pas del temps, l’espe-
rit de germanor no es perd. Ni tam-
poc l’orgull de pertinença. “Jo hi he 
vingut cada any des que era petit”, 
comentava, cofoi, un castellarenc, el 
dissabte a la nit. El Toni hi va tornar 
a fer una copa, encara que ja no hi 
viu, tampoc: “Tinc molts records 

Sant Jaume: una festa  per recordar
FESTES DEL PLA | 35A Edició

no tinguéssin horaris”. “Esperava 
frisosa aquest cap de setmana”, 
rememora, i assegura, també, que 
passava més ràpid del que desitjava. 

Més de quatre-centes cinquan-
ta persones van viure la festa, que va 
arrencar el divendres al vespre i es 
va acabar el diumenge a la tarda. Tot 
i ser el tercer any consecutiu en què 
va ploure durant la celebració, a di-
ferència de l’edició anterior, totes les 
activitats es van poder dur a terme. 
“Aquest any hem tingut una mica 
de paciència, hem deixat que pas-
sés la pluja i ho hem pogut fer tot”, 
comentava Joan Juni, organitzador 
i membre de l’Agrupació de Veïns. 

La festa del Pla va començar el 
divendres amb una botifarrada. I a 
continuació, com és habitual, la cas-
tellarenca Mariona Roca va encap-
çalar el concert d’havaneres, acom-
panyat de rom cremat.

L’endemà dissabte, es va orga-
nitzar un bany d’escuma per a pe-
tits (i no tan petits), gràcies a la col-
laboració dels Bombers Voluntaris. 
El tradicional sopar de veïns va pre-
cedir una nit que es va allargar fins 
a quarts de quatre del matí. Primer, 
amb l’actuació de Blue Maresme i, 
seguidament, amb més música per 
continuar ballant.

El darrer dia, el diumenge, les 
colles de Ball de Gitanes, Ball de 
Bastons i els Capgirats també van 
participar en la Revetlla, a més dels 
sardanistes de la Cobla Vila d’Ole-
sa.    ||  G.plans

Veïns, amics i families es reuneixen al voltant del tradicional sopar de carrer de dissabte a la nit a la festa del Pla. || q. pascual

de quan era petit. Un és que ta-
llaven el carrer, i ens era igual la 
festa, però així els nens aprofità-
vem per jugar pel barri sense pe-
rill”, explica. Servint amb destre-
sa pinyes colades i mojitos, el Marc, 

que és veí del carrer, viu la festa des 
de darrere de la barra del bar des 
de fa uns anys: “Recordo sobretot 
els dies anteriors a la revetlla: els 
preparatius dels llums, els ten-
dalls, els veïns involucrats, l’or-

ganització amb el Joan Juni...”. La 
seva germana, la Laia, també ha vis-
cut la revetlla des que era petita, i en 
té records com “veure com tots els 
veïns sortien a col·laborar, que les 
portes quedessin obertes i els nens 

El Cor Sant Esteve, junt amb el Cor 
Benjamin Britten, van cantar diu-
menge l’espectacle ideat per Ton 
Koopman en el concert Bach per a 
nens dins del festival Bachcelona.

El treball intens portat a terme 
per les cantaires del Cor Sant Es-
teve, dirigits per Jaume Sala, va 
veure la llum diumenge passat al 
Petit Palau de Barcelona. El Festi-
val Bachcelona havia convidat el cor 
castellarenc junt amb el Cor Benja-
min Britten per preparar l’adapta-
ció musical del Quixot que va idear 
el conegut director de música bar-
roca Ton Koopman. El clavecinista 
i organista és un dels músics més 
respectats en l’univers de la recre-
ació de la música barroca i és un 
dels màxims experts mundials en 
l’obra de Johann Sebastian Bach. 
L’espectacle va consistir en un se-
guit de cançons i danses barroques 
ambientades en la història del Qui-
xot. Una actriu i un ballarí ajudaven 
a seguir el fil de la història on apa-
rexieien cavallers, molins i lleons. 

El Cor Sant Esteve acaba les 
activitats d’aquest curs amb aques-

Lluïda participació al bachcelona

Ton Koopman, envoltada d’algunes cantaires del Cor Sant Esteve. || cedida

El cor Sant Esteve va actuar juntament amb el cor benjamin britten

ta interessant experiència. El nou 
curs començarà aviat per preparar 
la participació en el concert de l’obra 
‘Carmina Burana’ que ha progra-
mat el Centre Cultural de Terrassa. 
Es tracta d’un espectacle de dansa 
sobre la coneguda obra de Carl Orff. 
Les representacions seran els dies 

  Redacció

COR SANT ESTEVE | cONcERt bAcH PER A NENS

29 i 30 de setembre.
El Cor Sant Esteve està obert 

a incorporar nous cantaires, per al 
curs vinent obriran un grup de me-
nuts i de petits, a més dels ja exis-
tents. Més informació a la  pàgina 
web de la coral: http://corinfantil-
santesteve.blogspot.com/. 

Espectacle final dels tallers d’estiu 
ESPAIART | a escena

L’escola de música, dansa i interpretació Espaiart ha tancat els tallers d’es-
tiu amb una triple celebració divendres passat a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu. Sis dones van pujar a l’escenari per descobrir, des del seu punt de 
vista d’adult, les interpretacions de temes de pel·lícules de la factoria Dis-
ney protagonitzades per dones com Brave, Mulan o Pocahontas . A conti-
nuació es van projectar els quatre curts que han realitzat els alumnes de 
cinema del taller de cinema ‘L’actor davant la càmera’. El taller ha inten-
tat que els alumnes s’iniciessin en el món de la interpretació audiovisual a 
través d’escenes de guions cinematogràfics i televisius, escollides concre-
tament per a cada alumne. Finalment, els alumnes de la 9a edició de l’sta-
ge de teatre musical, que es basa en la tècnica, interpretació vocal i teatral 
amb apunts de dansa i moviment escènic, van representar el musical de 
creació pròpia ‘Campaments Baltimore’ amb direcció musical de sergi Ro-
driguez i direcció d’esecena de Silvia Sanfeliu. La representació va generar 
molta emoció entre el públic assistent, que omplia la Sala de Petit Format 
de l’Ateneu.   ||  redacció
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Mostra de vuit 
pintors castellarencs

El restaurant La Taberna del Gall, 
-al carrer del Centre, 39- inaugura 
aquest dissabte a les 19 h la mostra 
‘14 marines i un carrer. 8 pintors de 
Castellar’, una exposició on es podran 
veure 14 marines més el quadre d’un 
carrer d’un poble mariner fets pels 
pintors castellarencs Pere Marra 
(1921-1974), Raimon Roca (1917-2013), 
Xavi Caba (1928-1996), Alfons Gubern 
(1916-1980), Antoni Costa, Llorenç Ca-
ballé, Marta Llobet i Emili Valentines.

La idea de muntar l’exposició va 
venir de Miquel Àngel López, un veí i 
client que viu al costat del restaurant 
“que té alguns dels quadres que es 
podran veure a l’establiment”, ex-
plica la cap de sala del restaurant, 
Núria Roig, que afegeix que han de-
cidit muntar l’exposició “perquè és 
estiu i perquè volem cedir l’espai 
al poble de Castellar”. Pel que fa 
als quadres de Raimon Roca i Al-
fons Gubern, han estat cedits per la 
família. Costa, Caballé, Llobet i Va-
lentines han cedit les seves pròpies 

obres i la resta són propietat de Mi-
quel Àngel López. Alguns dels qua-
dres han hagut d’emmarcar-se ex-
pressament per a l’exposició.                 

L’exposició de quadres de pin-
tors locals es podran veure fins a fi-
nals de setembre de dimecres a diu-
menge de 10 a 13 h i també de dijous a 
dissabte de 19 a 21 h, en horari diferent 
del servei de menjador i “on tothom 
pot venir, no cal venir a fer àpats”, 
explica Roig. Han confirmat la seva 
presència a la inauguració els artis-
tes Antoni Costa, Llorenç Caballé, 
Marta Llobet i Emili Valentines men-
tre que també vindran familiars dels 
pintors que ja han mort. La intenció 
dels responsables de La Taberna del 
Gall és allargar la mostra fins a mit-
jan setembre amb la intenció de pre-
parar-ne una de nova cap a l’octubre. 
El restaurant, ara en mans de Roig i 
d’Ignasi Rehues - que s’encarrega de 
la cuina-, va obrir les seves portes el 8 
de setembre amb l’ànim d’oferir algu-
na  programació cultural   ||  J . rius

Una petita mostra dels quadres que acollirà el restaurant La Taverna del Gall. || cedida

Antoni costa, Llorenç caballé, Marta Llobet 
i Emili valentines seran a la inauguració

ART | LA tAbERNA dEL GALLLECTURES | vAcANcES

Amb les vacances, arriben les llar-
gues hores de relax que poden tenir 
com a acompanyant uns bons llibres. 
La Biblioteca Municipal Antoni Tort 
ha elaborat un llistat de recomana-
cions literàries perquè aquest estiu 
ningú s’avorreixi, tingui l’edat que tin-
gui. D’una banda, en el gènere de la 
novel·la per adult, les bibliotecàries 
recomanen Maldito karma de David 
Safier; La desaparición de Stephanie 
Mailer de Joël Dicker; La força d’un 
destí  de Martí Gironell; Macbeth de 
Jo Nesbø i Dos taüts negres i dos de 
blancs de Pep Coll. 

En la categoria juvenil, les 
novel·les recomanades per la bibli-
oteca són Mentida, de Care Santos; 
Noel et busca, d’Angel Burgas, i El 
anillo del príncipe, de Bjarne Reuter, 
entre d’altres. 

Les novel·les infantils recoma-
nades són Contes de bona nit per a 
nenes rebels: 100 històries de dones ex-
traordinàries d’Elena Favilli; El Mons-
tre de colors d’Anna Llenas; Tercer 
viatge al regne de la fantasia de Ge-
ronimo Stilton i No és pipí, de Mark 
Sommerset.  D’altra banda, a la bibli-
oteca també es poden consultar du-
rant aquest estiu les revistes infantils 
Cavall Fort, Cucafera, Petit Sapiens, 
Piu-piu i el Reporter Doc. També estan 
disponibles les revistes per adults 
Condé  Nast Traveler, Cosmopolitan, 
De Viajes, Divinity, Geo, Experiències, 
Fotogramas i Marie Claire.

Per la seva banda, la llibreria 
Vallès recomana les novel·les Per-
magel d’Eva Baltasar, que se centra 
en l’univers femení; Cançó de sang i 
or, de Jordi Molist, una apassionant 
lluita pel poder i la llibertat que va 
canviar la història d’Europa, i Pro-
ses castellarenques (I) i Proses caste-
llarenques (II), del castellarenc Ja-
cint Torrents. En novel·la infantil i 
juvenil, la recomanació és per La di-
versión de Martina i La puerta màgi-

Llibres per aprofitar bé l’estiu

Llocs com la platja són ideals per encomanar-se a la lectura.  || cedida

Les llibreries i la biblioteca locals fan recomanacions literàries

ca, de Martina d’Antiochia, que ar-
riba ja a la tercera entrega. 

La Centraleta recomana, pels 
amants de la novel·la negra, l’últim 
llibre de Joël Dicker, La desapari-
ció de Stephanie Mailer. Sinó, també 
es pot recórrer a la lectura fresca i 
romàntica de Megan Maxwel amb 
El proyecto de mi vida. Si el lector 
busca llibres històrics o d’actuali-
tat, també pot optar per Fariña, el 
polèmic llibre Nacho Carretero que 
parla de tràfic de drogues i corrup-
ció a Galícia. També és novetat Es-
timat amic, un recull de cartes cre-
uades entre Josep Pla i Gaziel entre 
1941 i 1964. La Centraleta també re-
comana L’amor i la lectura de Sílvia 
Tarragó, una breu, actual i bonica 

història d’amor. Un altre dels llibres 
de capçalera d’aquest estiu pot ser 
El petit Príncep d’Antoine de Saint-
Exúpery; El caballero de la armadu-
ra oxidada de Robert Fisher i Juan 
Salvador Gaviota de Richard Bach. 

La llibreria Espai Lector Nobel 
recomana Estima’m quan menys ho 
mereixi... perquè és quan més ho neces-
sito de Jaume Funes, un llibre que 
parla de les nostres principals in-
certeses educatives. Un altre títol 
suggerit és L’home de guix, de C. 
J. Tudor, un thriller obscur i intel-
ligent. Per als lectors més joves, la 
Nobel recomana El meravellós viatge 
de Hopi a la lluna de Josep L. Vidal i 
En Ferran es fa amic del sol de Ricar-
do Ruiz Rodríguez.  

 Marina Antúnez
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DESTAQUEM EXPOSICIONS

agenda Del 27 al 31 de juliol de 2018

DivenDres 27 
22 h - PROPOSTA
Maridatge de cerveses 
i tapes fredes
Places exhaurides
terrassa d’El Mirador
Organització: Ajuntament 
(castellar Jove)
col·laboració: cuina de Safareig 
 
 
 
 
 

Dissabte 28 
 
19 h - EXPOSICIÓ
“14 marines i un carrer. 8 pintors de 
Castellar”
La taverna del Gall (c. del centre, 39)
Organització: La taverna del Gall
 
 
Diumenge 29 
 
de 9.30 a 13.30 h -  PROPOSTA
Donació de sang
Local del cEc
Organització: banc de Sang i teixits

Dilluns 30 
de 17 a 20.30 h -  PROPOSTA
Donació de sang
Local del cEc
Organització: banc de Sang i teixits
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimarts 31
 
20.30 h - PROPOSTA
Open curs de bachata i roda cubana
Pl. de catalunya
Organització: Ajuntament
col·laboració: Mi tumbao Sabadell

Open curs de bachata 
i roda cubana
dimarts 31 de juliol,  20.30 h · pl. 
catalunya

és la darrera oportunitat per gau-
dir d’aquest curs de bachata i roda 
cubana. mi tumbao sabadell és 
l’encarregat de dur a terme aquest 
curs totalment gratuït que se ce-
lebra per vuitena vegada a la plaça 
de catalunya. la proposta, que és 
oberta a tothom, s’adreça tant a 
totes aquelles persones que vulguin 
aprendre aquests ball com a les que 
vulguin perfeccionar-los. una bona 
oportunitat per afrontar l’estiu.

’14 marines i un carrer. 8 pintors 
de Castellar’
la taverna del Gall
carrer del centre, 39
de dimecres a diumenge, de 10 a 13 h i de 
dijous a dissabte també de 19 a 21 h

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

Fins el 31 d’agost podeu seguir l’actualitat de la vila a 

www.lactual.cat

Bones vacances! 

Torn
em

 e
l 3

1 

d’a
gost
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
divENdRES 27 ROS 
diSSAbtE 28 PERMANYER 
diUMENGE 29 PERMANYER 
diLLUNS 30 VILÀ 
diMARtS 31 EUROPA 
diMEcRES 01 CASTELLAR 
diJOUS 02 YANGüELA 
divENdRES 03 VILÀ 
diSSAbtE 04 YANGüELA 
diUMENGE 05 YANGüELA 

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

DEFUNCIONS 

Servei d’urgència nocturn: farmàci-
es de guàrdia de sabadell i terrassa.

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

“L’art de fer vacances és complementari de l’art de treballar, i tal vegada més difícil”
Carles Soldevila

@monicaclarasallent @jninerola @xavilete
Handmade família de campions superefrescant

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

L’agrupació coral L’Harmonia del Vallès, davant la porta d’entrada del seu local social, el llavors 
Sindicat Agrícola Harmonia, a la cantonada del carrer Sala Boadella i Hospital, on ara hi ha la bi-
blioteca municipal. Hi canten 43 cantaires, un noi i dos marrecs. Al centre de la primera fila, amb 
llacet, el mestre Cecili Mussons. Tots porten l’escut a la solapa. A l’estendard o penó es destaca, 
al centre, el dibuix brodat del cim del Puig de la Creu.  || autor: desconeGut  || fons: arxiuHistoria-

castellar@Gmail.com ||  faceBook.com/arxiuHistoria 

Coral l’Harmonia, vers 1930

Farmàcia Yangüela
Ctra. Sentmenat, 1

T. 93 854 63 96

Compte amb les 
meduses aquest estiu!

Recoma-
nació

penúltima

María García García
87 anys 
Francisca Hernandez Granados
85 anys · 19/07/2018 
Ana Ribó Llansó
84 anys · 20/07/2018 
Josep Sansalvador Vicente
103 anys · 20/07/2018 
Ana Marcos Polaina Ortega
57 anys · 21/07/2018 

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

Un dels perills més recurrents que podem patir 
quan som de vacances a una destinació de plat-
ja són les meduses, moltes vegades invisibles 
a simple vista des de l’aigua. El més immediat 
que cal fer quan patim una picada de medusa, 
és acudir al servei de socors de la platja, però si 
no existeix aquest servei allà on ens trobem, cal 
que tinguem present com actuar:
1. Primer, evitar rascar-nos la zona afectada.
2. Remullar la picada amb aigua de mar i així evi-
tar que augmenti la reacció de la pell. Mai fer-ho 
amb aigua dolça o de l’aixeta.
3. És important utilitzar pinces o guants per re-
tirar qualsevol resta de la medusa a la pell, ja que 
si no ho fem podem estendre la reacció als dits. 
4. Després, cal aplicar fred durant 15 minuts, uti-
litzant gel amb un drap o tovallola. 
5. Aplicar una crema o espuma d’hidrocorti-
sona 4 vegades al dia durant 5-7 dies. Es poden 
aplicar compreses fredes sobre la lesió per evi-
tar la coïssor. 
6. S’administra un antihistamínic per a la reac-
ció i un analgèsic per al dolor. 
7. Tapar la ferida amb una gasa, evitant que l’ai-
gua o els rajos solars hi penetrin durant un pa-
rell de dies.
8.     Per evitar que s’infecti la ferida, és aconsella-
ble aplicar un antisèptic, com una solució de iode, 
3 o 4 vegades al dia i netejar la ferida una vegada 
al dia durant una setmana fins a la cicatrització. 
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la contra

Juanka González 

Els músics som molt 
més productius quan 
cantem al desamor

Cantant i guitarrista del grup Sin Noticias de Alicia

c
e

d
id

a
Després d’haver format part de N3braska i The No Surrender 
Band, en Juanka (34 anys) lidera des de fa 4 anys la banda 
castellarenca Sin Noticias de Alicia.  El proper dissabte actuen 
a la sala Razzmatazz 3  (Barcelona) a partir de les 20.30 hores

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
rialler
Un defecte que no pots dominar?
impaciència
Una persona que admiris?
la meva mare
Un animal?
el gos
Quin plat t’agrada més?
sushi
Una pel·lícula?
‘salvar al soldado ryan’ d’spielberg 
Un disc?
‘Born to run’ de Bruce springsteen
Un músic?
Bruce springsteen 
Una cançó?
‘thunder road’ de Bruce springsteen
Quin concert t’agradaria haver vist?
qualsevol de queen amb freddy mercury
Un viatge pendent?
la ruta 66 als estats units

”

“

· Què vas sentir la primera vegada 
que vas pujar dalt d’ un escenari?
Recordo perfectament aquella emo-
ció. Estava cagat! En aquella forma-
ció només tocava l’harmònica i feia 
cors en algunes cançons. Amb els 
anys es va dominant aquesta sensa-
ció però continuo tenint nervis abans 
de pujar dalt de l’escenari. El dia que 
no en tingui, anirem pel mal camí. 

· A la teva família hi havia músics?
El meu avi, per part de mare, va ser 
bateria d’un bon grapat de big bands 
i orquestres que tocaven a festes ma-
jors, envelats, etc. Per sort, no he he-
retat les seves habilitats i així deixem 
tranquil al nostre bateria, en Ferran. 
Els meus tiets també es van dedicar 
durant una temporada al món de l’es-
pectacle de manera professional, i la 
meva mare també durant uns anys.

· Diuen que als músics feliços els 
costa compondre. Què n’opines?
Totalment cert! Els músics som 
molt més productius quan cantem 
al desamor, a l’amor impossible. És 
una perspectiva que sempre agrada 
més. Per tant, és una sensació agre-
dolça perquè quan tens la sort de 
trobar ‘algú’, és com si el flux com-
positiu anés a parar a un altre lloc. 
Malgrat tot, es troben altres mane-
res de compondre. 

· Què és el més dur de ser músic?
Aconseguir una continuïtat de con-
certs que et permetin pagar les fac-
tures. Potser no totes però sí algunes 
perquè doni sentit a allò que estem 
fent. Sovint molts bars i promotors 
només contracten bandes o solistes  
que facin versions, tributs o bandes 
consolidades que arrosseguin molt 
de públic perquè el promotor estigui 
tranquil i no tingui pèrdues. I és per 
això que de vegades acabes cedint.

· Per contra, quin ha estat el teu 
millor moment?
L’actual. Amb el temps te n’adones 
que està molt bé tenir una fita, un ob-
jectiu a mig o llarg termini, però el 
que has d’assaborir és el viatge que 
estàs fent i amb qui el fas. Les vivèn-
cies, els riures, les lliçons. Cada dia 
viscut amb ells és una estrofa més 
en la nostra cançó.   

· Cap a on va el món de la músi-
ca? A hores d’ara conviuen grans 
discogràfiques, talent shows i 
campanyes de micromecenatge. 
El món de la música sempre està 
en constant evolució i així ha de ser. 
Si no, no sorgirien nous artistes. 
El model de promoció de les grans 
corporacions no és vàlid per a nous 
grups. A hores d’ara, les xarxes soci-
als representen el 70% de la promoció 
d’un grup de música i s’ha de treba-
llar molt en aquest àmbit per aconse-
guir una presència notòria i que tin-

gui un cert impacte. D’altra banda, els 
talen shows només serveixen per om-
plir les butxaques dels grans grups 
a costa de la il·lusió dels artistes que 
busquen una oportunitat. 

· Quan decideixes crear Sin No-
ticias de Alicia i per què?
En el grup en què estava feia molt de 
temps que intentàvem fer coses  i ens 
vam acabar cremant. Necessitava 
una via d’escapament a nivell crea-
tiu, compondre sol per tal de poder 
reafirmar-me com a músic.  Necessi-
tava descobrir-me com a ‘frontman’. 
Abans compartia el micròfon però 
sabia allò que veritablement volia 
fer. Era un moviment que necessi-
tava fer i vaig tirar endavant.

· Presenta’ns la banda.
La banda està formada per Ferran 
Llobet a la bateria i als cors, Fabio 
Marcón al baix i als cors, Pascu Ga-
llego a la guitarra solista i segones 

veus, i jo mateix a la guitarra rítmi-
ca, veu i composició de les cançons.

· Sou habituals de l’escenari de 
Cal Calissó però aquest dissabte 
us podrem veure a Razzmatazz. 
Exacte! Ens hem pres aquest con-
cert com una fita per assolir. Sempre 
hem volgut tocar a sales  on les veus, 
la bateria i les guitarres se sentin bé  
i s’entenguin. Això és una cosa que 
no passa sovint. Hi ha poques sales 
condicionades per sonar fort. A més 
aprofitarem per enregistrar el con-
cert en vídeo. Ja vam tocar a Raz-
zmatazz quan vam presentar el disc.

· Quins són els vostres reptes 
de futur?  
A curt termini, començar a gravar el 
nostre segon disc i presentar-lo arreu 
del territori, a sales, festes majors i 
festivals. També ens agradaria col-
laborar amb algun artista important 
com Los Zigarros o  Carlos Tarque. 

 Rocío Gómez


