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DEL 31 D’AGOST AL 6 DE SETEMBRE DE 2018

Setmanari d’informació local

Campió del món!
esports | p 13

el biker Alan rovira suma el quart títol mundial amb només 15 anys

suplement de 
Festa Major
32 pàgines amb tota la 
informació de la Festa Major 
de Castellar que es celebrarà 
del 6 a l’11 de setembre

lleure| pàgines centrals

el jove castellarenc alan rovira, dalt del podi com a brillant campió del món de Biketrial, en una prova que es va fer a sardenya (itàlia). || cedida
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tema de la setmana

Fins aquest divendres, s’han fet diverses 
actuacions de renovació del paviment as-
fàltic de prop de 10.000 metres quadrats 
de carrers a Sant Feliu del Racó i les ur-
banitzacions d’El Balcó de Sant Llorenç 
i Can Font-Ca n’Avellaneda. El conjunt 
d’aquestes obres, que du a terme l’em-
presa Artífex, suposa una inversió total 
de 255.000 euros.

Els treballs van començar dilluns a 
El Balcó de Sant Llorenç, en concret als 
carrers de Comagrossa (en tota la seva 
longitud) i de les Jeies (en el seu tram su-
perior). Mentre han durat les obres, que 
està previst que s’acabin avui,  només s’hi 
podria transitar a les nits, i a més es va eli-
minar l’aparcament a tot el carrer de Co-
magrossa i al tram del carrer de les Jeies 
comprès entre el carrer del Cim i el pas-
satge de Coll Monner. 

Dijous i divendres de la setmana que 
ve s’asfaltarà el carrer de la Canaleta de 

Asfalten 10.000 metres 
quadrats de carrers a sant 
Feliu, el Balcó i Can Font 

Obres d’asfaltat del carrer comagrossa, d’el Balcó, en una imatge de dilluns passat. || cedida

Sant Feliu del Racó.  Entre ahir i avui s’aca-
baran d’asfaltar els carrers de Guinart i 
dels Xiprers (Can Font) i dels Ametllers i 
de Sant Julià (Ca n’Avellaneda). Després 
de Festa Major, el 15 de setembre, comen-
çarà la remodelació dels carrers de Mont-
serrat i la Font del Darrere, situats al nucli 
antic de Sant Feliu del Racó. El regidor de 
Planificació, Pepe González,  ha explicat 
que “es tracta de donar una uniformi-
tat a tot el nucli antic de Sant Feliu”.

asFaltat al carrer MaJOr

Un dels carrers més transitats per la 
Festa Major és el carrer Major, que ac-
tualment està en obres per convertir-lo 
en una via de plataforma única . Gonzá-
lez ha confirmat que entre el 3 i el 5 de 
setembre es farà l’asfaltat del carrer des 
del carrer Església fins a la plaça Calis-
só, inclòs el carrer Colom, “just a punt 
per a la Festa Major”. També s’aprofi-
tarà per asfaltar el carrer Anselm Clavé 
on encara queden per completar algunes 
voreres i algunes cruïlles. 

 Jordi rius 

És la quantitat 
que costa 

l’asfaltatge de 
carrers de les 

urbanitzacions

eUrOs

255.000
González ha demanat excuses “als 

veïns del carrer Nou perquè han patit 
les conseqüències de tenir tantes obres 
obertes”. El regidor de Planificació ha 
explicat que el darrer cap de setmana 
moltes empreses han tingut feina extra 
en altres poblacions i que això ha ressen-
tit el calendari de les obres. Gonzálex ha 
anunciat que, de cara a la segona fase de 
les obres del carrer, “hem canviat de 
procediment i el carrer Nou pot estar 
acabat en un mes i mig”. 

A la plaça Llibertat, ja s’ha acabat el 

rebaix de terra i “hem recuperat el per-
fil del carrer amb l’avinguda Sant este-
ve per aconseguir un espai més obert 
i integrat”. Respecte a les crítiques re-
budes per haver arrencat 12 arbres, Gon-
zález ha subratllat que “ara n’hi haurà 
40”. La plaça “tornarà a tenir el prota-
gonista que havia perdut i recuperarem 
l’ús per als veïns”, tot recordant que va 
ser un espai guanyat pels veïns davant la 
pressió immobiliària. També s’estan en-
llestint els treballs interiors i d’acondici-
onament de Torre Balada.

la setmana vinent s’asfaltaran  també al centre 
els carrers Major, Colom i Anselm Clavé

via pública
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actualitat

  rocío gómez 

És un dels pitjors estius que es re-
corden quant a l’abandonament 
d’animals. La protectora Caldes 
Animal, responsable de la recollida 
d’animals abandonats a la via públi-
ca a Castellar del Vallès, ha  alertat 
que enguany l’entrada d’animals al 
centre s’ha disparat com mai fins 
a saturar les instal·lacions. A més, 
la xifra d’adopcions també ha bai-
xat en els darrers mesos fet que ha 
portat la protectora a una situació 
límit fins el punt d’anunciar que no 
podran acollir més animals caste-
llarencs fins que no es doni sortida 
als que ja s’han recollit.

A hores d’ara, segons la protec-
tora, els animals recollits a Caste-
llar “ocupen més del doble de les 
places contractades per l’Ajunta-
ment”. Un cost extraordinari que 
l’administració local està assumint. 
En aquest sentit, el regidor de Soste-
nibilitat i Medi Natural, Aleix Cana-
lís, ha remarcat que “no es deixaran 
de recollir els animals abando-
nats” però que en lloc de traslla-
dar-los a la protectora de Caldes que 
no disposa de més espai, “es porta-
ran a residències canines”.  Des 
de la protectora puntualitzen que  
les residències s’han compromès 
a “acollir els animals pel mateix 
preu que ho faria la protectora” 
i que Caldes Animal seguirà fent la 
“gestió dels animals pel que fa a la 
recollida, el trasllat o l’adopció”. 

crida per a llars d’acollida i adopció

En xifres, a Caldes Animal hi ha 62 
gats i 53 gossos que han estat reco-
llits als carrers i places de Castellar 
del Vallès. D’aquests, 11 gossos i 12 
gats es troben en situació d’adopció 
solidària, és a dir, sense cost per a 
l’adoptant. Davant d’aquest escena-
ri, l’Ajuntament ha fet una crida a la 
ciutadania per cercar amb urgència 

en Blacky es troba a caldes animal en adopció solidària, sense cost.   ||  cedida

situació límit a la protectora de Caldes
l’Ajuntament fa un crida per a l’acollida i adopció d’animals davant del repunt  d’abandonaments. 
la protectora està saturada i els animals que es recullen a Castellar es deriven a altres residències 

llars d’acollida i promoure les adop-
cions de gats i gossos. Caldes Ani-
mal exposa que aquesta “situació 
de saturació” també l’estan patint 
altres protectores com les de Saba-
dell, Mataró i Granollers. 

Pel que fa a Castellar, fonts de 
la protectora asseguren que s’està 
produint un abandonament massiu 
dels gossos potencialment perillo-
sos pels quals es necessita una lli-

centres d’acollida que fa difícil la lo-
calització dels propietaris de les mas-
cotes. “Confiem que les campanyes 
d’adopcions solidàries conjunta-
ment amb una tinença responsa-
ble dels propietaris actuals i fu-
turs ajudin a controlar el nombre 
d’animals que tenim a Caldes Ani-
mal, així com també les campanyes 
d’esterilització i xipatge dels ani-
mals de companyia”, afegeix Canalís.

els gossos invisibles

Un d’aquests gossos invisibles, que 
passa desapercebut sense cap raó 
objectiva, és en Blacky. Té 9 anys, és 
mestís d’Schnauzer, de mida petita, 
juganer i sociable, i encara amb es-
perit de cadell. Fa més de tres anys 
que viu a Caldes Animal. Els seus 
cuidadors no perden l’esperança que 
algú es fixi en aquest bombó i trobi 
una família que l’adopti i en tingui 
cura per sempre. En Blacky es troba 
en règim d’adopció solidària, sense 
cost per qui l’adopti ja que és un gos 
sènior. Aquest petit  va arribar a Cal-
des Animal des de fora de Catalunya 
gràcies al rescat d’un particular. El 
cas d’en Blacky, però, no és excepci-
onal. A diverses comunitats autòno-
mes com per exemple Andalusia, la 
Llei de Protecció Animal estableix 
que els animals que van a parar a 
les gosseres, si no són adoptats, ce-
dits o reclamats pels seus propieta-
ris en un termini de dues setmanes, 
poden ser sacrificats. A Catalunya, 
però, no es contempla el sacrifici per 
overbooking sinó el rescat d’animals, 
i és per això que moltes protectores 
d’arreu de l’estat espanyol dema-
nen l’aixopluc dels centres d’acolli-
da catalans per tal de salvar la vida 
d’aquests animals i donar-los una 
segona oportunitat. Aquest és un 
altre dels factors que contribueix 
a la saturació de les protectores de 
Catalunya que fan un doble esforç 
en el seu dia a dia. 

aniMals aBandOnats | Medi AMBient

cència especial. “Costa molt que 
s’adoptin i col·lapsen el centre. 
Els propietaris no volen fer front 
als controls, treure’ s la llicència, 
pagar una assegurança... Busquen 
una sortida fàcil”,  lamenten des 
del centre. 

D’altra banda, bona part dels 
animals que creuen la porta de les 
protectores no estan ni xipats ni 
censats, un problema afegit per als 

en titan va arribar el juliol passat a la protectora i està en adopció. ||  cedida

Demanen que 
Castellar es 
declari municipi  
lliure de caça

Castellar en Comú demana al ple 
de Castellar que declari el munici-
pi lliure de caça. La petició dels co-
muns arriba justament en l’equa-
dor del període de mitja veda de 
caça que va començar el 19 d’agost. 
Segons ha informat l’Ajuntament, 
diumenge i dijous passat, van ac-
tuar caçadors als boscos i camps 
del municipi. La propera jorna-
da de caça serà el 2 de setembre. 
“D’acord amb la legislació ci-
negètica, l’horari va d’una hora 
abans de la sortida del sol fins 
una hora després de la posta. La 
mitja veda permet caçar espècies 
com la guatlla, la tórtora, el tudó 
o el colom, entre d’altres”, expli-
quen des de l’Ajuntament. Tanma-
teix, l’administració local adverteix 
que es tingui  “precaució a l’hora 
d’anar a passejar els gossos a l’en-
torn del nucli urbà”.

Per la seva banda, els comuns 
manifesten en un comunicat el seu 
desacord amb aquesta pràctica per-
què asseguren que “no poden con-
viure la caça, els animals i la ciu-
tadania” i consideren que aquest 
fet suposa un “alt risc pels visi-
tants dels espais naturals”. En 
aquest sentit, la formació exigeix 
a l’equip de govern que “demani a 
la Generalitat que el municipi es 
declari com a zona de seguretat”.

Així, Castellar en Comú re-
marca que està en contra “de la 
mitja veda i de qualsevol tipus 
de caça” i apunten que la mitja 
veda “és més perillosa perquè 
a l’estiu és quan més gent i hi ha 
al camp” i perquè “és una excu-
sa per a caçar altres espècies” 
a més de les permeses per la le-
gislació. Finalment, la formació 
castellarenca afegeix que el col-
lectiu de caçadors vol projectar 
la imatge que amb la seva activi-
tat s’afavoreix “l’equilibri ecolò-
gic”.   || redacció

castellar en cOMú | 
Medi AMBient
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actualitat urbanitzacions

A Can Font, urbanització de Castellar 
del Vallès, s’està vivint en les darreres 
setmanes una confrontació entre un 
grup de veïns d’aquesta zona  i la Penya 
Arlequinada. El motiu és la instal·lació 
d’una antena de telecomunicacions de 
20 metres d’alçada en els terrenys del 
club esportiu, fet al qual s’oposen una 
part dels veïns.  

Segons expliquen des de la Penya 
Arlequinada fa un parell de mesos la 
junta de l’Associació de veïns de Can 
Font – Ca n’Avellaneda va acudir al club 
per demanar la possibilitat d’instal·lar 
una antena pels veïns, ja que l’empresa 
Cellnex s’havia posat en contacte amb 
l’associació de veïns i ells no disposa-
ven de cap terreny on instal·lar-la. A la 
primera reunió que es va fer entre les 
tres parts (Associació, Penya i Cellnex), 
d’entrada la Penya va dir que no posa-
rien cap antena. Però, malgrat la ne-
gativa inicial, des del club van deci-
dir informar-se sobre els avantatges 
i els desavantatges de la instal·lació 
per poder traslladar-ho a la junta di-
rectiva i a l’assemblea de socis de la 

un grup de veïns s’oposa a la instal·lació d’una antena en els terrenys del club privat penya Arlequinada

el petit ha estat operat de ferides a la cara a l’hospital taulí, on es recupera satisfactòriament

 cristina domene

can FOnt | teleCoMuniCACions

Penya, que és qui hauria de decidir. 
“Es parla amb l’Ajuntament de Cas-
tellar, amb el Portal de governan-
ça radioelèctrica de la Generali-
tat de Catalunya, amb el Ministeri 
d’Indústria del Govern Espanyol, 
amb la Jefatura Provincial de Ins-

pección de Telecomunicaciones. 
Parlem amb ells perquè conside-
rem que hem de tenir tota la infor-
mació en relació a la instal·lació 
d’una antena i si hi ha cap proble-
ma relacionat”, expliquen des de la 
Penya Arlequinada. “Ens confirmen 

que la instal·lació d’antenes està a 
l’ordre del dia, súper controlat a ni-
vell sanitari, que les radiacions són 
les mínimes i que hi ha els màxims 
controls. L’assemblea de socis vota 
per tirar endavant l’antena”, asse-
gura el portaveu de l’entitat. Segons 
expliquen fonts del club, l’antena té 20 
metros d’alçada i s’instal·laria en un 
lloc del terreny on quedaria enfonsada 
i només sobresortiria uns 10 metres.

Però molts veïns i veïnes estan 
en contra de la instal·lació de l’antena 
en aquesta ubicació. A finals de juliol 
més d’un centenar de veïns es van re-
unir per tractar el tema i crear una co-
missió en contra d’aquesta instal·lació. 
“Estem en contra de la instal·lació, 
primer per un motiu de salut. Hi 
ha informes amb indicis que diuen 
que les ones poden ser perjudicials, 
el que passa que és un lobby amb 
molta força, el de les telecomuni-
cacions. Però de fet, la llei diu que 
prop de les escoles les antenes han 
d’emetre amb una potència inferi-
or”, explica un dels veïns contraris a 
la instal·lació. L’altre problema per a 
ells és l’impacte visual. “Ubicar-la a la 
penya, és posar-la al mig de la urba-

nització, i a més, devaluarà el valor 
de les cases que estiguin al voltant”. 
Segons aquest veí, l’únic que demanen 
és que la torre es planti en un altre lloc 
on l’impacte sigui menor.

Els veïns contraris a l’antena 
van acordar realitzar diferents ac-
cions. D’una banda, portar el tema a 
través d’un advocat. D’altra banda: 
“S’està treballant per impugnar 
l’assemblea de socis de la Penya 
on es va votar sí, ja que segons un 
soci podria haver estat convocada 
de manera irregular”. Per últim, 
faran una recollida de signatures per 
presentar-les a l’ajuntament, tot i que 
des de l’administració, no tenen com-
petències en aquest àmbit.

El portaveu de l’equip de govern, 
Aleix Canalís, ha explicat que és un 
tema entre privats: “No tenim res a 
dir i estan sota l’empara de la Llei 
General de Telecomunicacions. 
Nosaltres, com a Ajuntament, no 
som competents en aquest tema. 
No tenim capacitat per regular on 
s’ubica l’antena. A més, en cap cas, 
la companyia s’ha posat en contac-
te amb l’Ajuntament”, ha assegu-
rat Canalís.  

reunió dels veïns contraris a la instal·lació de l’antena a la penya arlequinada. || cedida

Conflicte a Can Font per una antena de telefonia

airesOl d | suCCessos

un nen de quatre anys pateix l’atac d’un gos a l’Airesol d

fermesa possible contra els pro-
pietaris d’aquest animal en el cas 
que s’hagi produït alguna negligèn-
cia”.  Segons fonts municipals, l’ani-
mal té la documentació en regla: està 
xipat i censat i amb la cartilla de va-
cunació al dia. La policia local també 
farà les inspeccions  pertinents per 
mirar de posar mesures restrictives.  

 || redacció

Un nen de 4 anys va ser atacat per un 
gos dimarts passat a la nit al carrer 
Ginesta de la urbanització de l’Airesol 
D. Com a conseqüència de l’agressió, 
el petit va patir greus lesions a la cara 
i està ingressat a l’Hospital Taulí on 
va ser operat de les ferides patides a 
la galta i se li van haver de posar 30 
punts. La família ha informat que ja 
ha posat una denúncia penal davant 

segar-lo. També denuncien que ja 
havien advertit el propietari del gos 
de la seva perillositat i agressivitat. 
Un portaveu de la família ha expli-
cat que “havíem avisat reiterada-
ment al propietari que el seu gos 
mostrava un comportament vio-
lent, era agressiu, però ell no havia 
pres mesures, se’n desentenia”. 
En aquest sentit, la família reivindi-

ca “que s’hauria de vigilar més el 
compliment de la normativa per-
què això que ha passat no es repe-
teixi més”.

L’Ajuntament de Castellar “la-
menta profundament” els fets ocor-
reguts i informa que “s’ha obert 
la investigació pertinent per tal 
d’esclarir les causes i el context 
de l’atac i actuar amb la màxima 

dels Mossos contra el propietari de 
l’animal, una barreja de mastí i pas-
tor alemany, que no són considerats 
potencialment perillosos.

Segons la família, els fets van 
tenir lloc dimarts passat sobre les 
nou de la nit. El nen estava al carrer 
amb els seus pares quan el gos d’un 
veí proper al domicili de la seva famí-
lia es va escapar de la casa i va mos-
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actualitat

El proper 29 de setembre tindrà lloc a Castellar del Vallès la I Fira Agro-
ecològica i d’Economia Social i Solidària. L’esdeveniment, organitzat 
pel Teler Cooperatiu del Vallès Occidental, juntament amb el Pic Vallès, 
i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, s’iniciarà 
divendres 28 de setembre amb un taller d’economia solidària i coopera-
tivisme agrícola.
L’endemà, dissabte 29, es portarà a terme un taller d’esqueixos i un d’ei-
nes tecnològiques per cooperatives de consum.
El carrer de Sala Boadella acollirà un seguit de paradetes on els produc-
tors exposaran els seus productes agroecològics. D’altres parades re-
presentatives de l’ESS també hi seran presents.  Així mateix, es farà un 
dinar popular per als productors i per tothom que hi vulgui participar. 
I tot el dia hi haurà instal·lada una barra amb cervesa i refrescos arte-
sans. Després de dinar, la Sala d’Actes d’El Mirador acollirà una xerrada 
sobre agricultura i canvi climàtic.  Aquest és el programa detallat per a 
aquests dies: divendres 28, de 10 a 12 h, es farà el taller d’economia soli-
dària i cooperativisme agrícola.
L’endemà, el dissabte 29 de setembre, hi haurà durant tot el dia barra 
amb cervesa i refrescos artesans. Entre les 10 i les 14 h hi haurà la mos-
tra i la Fira Agroecològica i d’Economia Social i Solidària al carrer Sala 
Boadella fins l’avinguda Sant Esteve. També hi haurà  a les 10.30 h un ta-
ller d’esqueixos a càrrec del Viver Tres Turons i a les 11 h un taller sobre 
eines tecnològiques per cooperatives de consum. Al migdia es farà un 
dinar ecològic al carrer, per als productors i per tothom qui vulgui.  I des-
prés de dinar, a les 16h, es farà una xerrada sobre agricultura i canvi cli-
màtic a càrrec de Jordi Puig a la Sala d’Actes d’El Mirador.  || redacció

L’Escola Municipal d’Adults obrirà el 
proper dilluns, 3 de setembre, un nou 
període d’inscripcions al curs 2018-
2019, que s’allargarà fins al dia 28 del 
mateix mes. D’aquesta manera, les 
persones que tinguin interès en algu-
na de les disciplines formatives que 
ofereix el centre tindran una nova oca-
sió de matricular-s’hi, després que el 
primer termini d’inscripció finalitzés 
el juny passat. Com és habitual, per 
inscriure’s a qualsevol dels cursos cal 
adreçar-se a l’escola, situada al carrer 
dels Pedrissos, 9 (tel. 93 714 83 55) .
Enguany el centre ampliarà la seva 
oferta formativa amb un nou curs d’in-
formàtica que tractarà nocions bàsi-
ques. A més, el centre també ha con-
firmat que es continuaran oferint les 
càpsules “Un cop de mà”, una inicia-
tiva iniciada el curs passat amb l’ob-
jectiu de donar suport a mares i pares 
d’alumnat comprès entre 5è de primà-
ria i 4t d’ESO.  D’altra banda, l’Escola 
participarà enguany a la Festa Major 
amb una jornada de portes obertes 
divendres 7 de setembre de 18 a 20 h 
i que s’ha titulat “L’Escola s’obre a la 
Festa Major”.  || redacció

El Servei Local d’Ocupació durà a terme el dimecres 5 de setembre i el di-
jous 13 de setembre, a les 10 hores, dues sessions informatives i de prese-
lecció d’alumnes per a un curs de formació d’ajudant de cuina i cambrer 
que es farà el darrer trimestre de 2018 als Safareigs de la Baixada de Palau.
Aquesta proposta formativa, de 248 hores, està  subvencionada per la Di-
putació de Barcelona i s’adreça a persones en situació d’atur que, com a 
requisit indispensable, hauran d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de 
Catalunya, com a demandant d’ocupació abans de l’inici del curs.La nova 
edició del curs d’ajudant de cuina i cambrer es farà de l’1 d’octubre al 21 de 
desembre i comptarà amb un total de 15 places disponibles.  || redacció

Castellar en Comú ha emès una nota on  recorda a Junts per Castellar que “grà-
cies al Conseller de Territori i Sostenibilitat ,Damià Calvet, el projecte està to-
talment aturat”. Tot i que el perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) a Sabadell ja fa temps que està  enllestit, “el projecte que 
es va estudiar ha quedat totalment aparcat, i menystingut pel nou Govern de 
la Generalitat”. Per Castellar en Comú el mutisme de Junts per Castellar  és 
“conseqüència de  manca de polítiques  per potenciar el transport públic i col-
lectiu”. Castellar en Comú presentarà una proposta de resolució al Parlament 
per poder tornar a endegar el projecte de l’arribada dels FGC a Castellar, i  buscar  
la complicitat a nvell local del grup municipal de Som de Castellar.  || redacció

Castellar celebra la 
1a Fira Agroecològica Nou període

 d’inscripció a 
l’Escola d’Adults

Sessions informatives per a un nou curs 
d’ajudant de cuina i cambrer

Castellar en Comú denuncia “la via morta” 
en què ha quedat l’arribada dels FGC

28-29 de seteMBre | FirA

FOrMació | curs 2018-2019

la mostra està organitzada per teler 
Cooperatiu del Vallès i pic Vallès

FOrMació OcUpaciOnal | nou Curs

inFraestrUctUres | trAnsport pÚBliC

BreUs
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meteorologia

Dijous 16 i divendres 17 d’agost, Castellar 
del Vallès va viure un episodi inusual de 
precipitacions. La pluja més intensa va ser 
la de dijous, quan la tempesta va deixar en 
tan sols una hora 54,4 litres de precipitació. 
Divendres també hi va haver una tempesta 
intensa i va continuar plovent durant més 
estona, deixant acumulats finalment 42,5 
litres de precipitació.

Els bombers voluntaris de Castellar 
van fer, en total, 18 sortides, (8 el dijous i 
10 el divendres, a més de 2 més que van 
ser fora de Castellar). “Dijous i diven-
dres vam viure una situació excepcio-
nal per la poca aigua caiguda en poca 
estona”, explica Cisco Altarriba, cap dels 
bombers voluntaris de Castellar. “L’agost 
acostuma a ser un mes sec, però aquest 
estiu és atípic”.

Les sortides es van fer per afectaci-
ons materials, cap de personal. “Vam as-
sistir inundacions de garatges, locals, 
alguna nau, diversos arbres caiguts, des-

episodi de fortes 
pluges a l’agost

dos bombers al carrer passeig traient les tapes d’embornal en un moment de forta pluja. ||cedida

  M. a.

són les que van 
fer en dos dies 
els bombers 
voluntaris de 

castellar

sOrtides

18

el dies 16 i 17 d’agost, es van acumular 96,9 litres amb 
fortes tempestes que van causar danys materials

+aFectaciOns

llamp al puig de la creu

L’Ermita del Puig de la Creu va patir 
les conseqüències d’un llamp caigut 
dijous 16 d’agost. En concret, es va 
cremar l’inversor que transforma  el 
corrent continu en corrent altern fins 
a  aconseguir la freqüència desitjada 
per a l’usuari. Aquest aparell, situat a 
la planta baixa del torreó, a l’interior 

de l’edifici, no es pot reparar i s’haurà 
de canviar per un altre. “Es preveu 
que puguem tenir-ho arreglat a finals 
de mes”, explica Gener Martí, dels 
Amics del Puig de la Creu. El cost 
de la substitució serà elevat però 
“és preferible, abans que posar un 
generador”. L’ermita es va quedar 
sense electricitat i és per aquest 
motiu que la campana no pot tocar. 
“Esperem que la puguem fer sonar 
com cal a la Trobada de Tardor, el pro-
per 16 de setembre”, apunta Martí.

tapant tapes d’embornal - com la que hi 
ha l’alçada de l’antiga Rabassada, al final 
del passeig - , i també dos murs que van 
caure”. Un dels murs va caure al carrer 
de l’Arbreda (ronda de Tolosa) i, l’altre, al 
carrer de Caldes.

arbre caigut a la carretera

A l’àrea industrial del Pla de la Bruguera, 
al carrer de Priorat, 58, es va haver de sal-
var del perill de caiguda “el sostre d’una 
nau, que va cedir”, diu Altarriba. A més, 
també es va fer algun sanejament de faça-
na, “com és ara el del carrer Fàbregas, 
cantonada passeig, per netejar un vola-
dís”. Es van detectar també forats a la cal-
çada a causa de l’aigua, al carrer Doctor 
Rovira, on es va fer sortida de bombers, i a 
l’alçada de la Dona Acollidora, on ja no va 
caldre l’assistència. Segons apunta també 
la policia municipal, un grup semafòric del 
carrer Pedrissos, i d’altres, es van quedar 
sense electricitat i un vehicle va quedar amb 
dues rodes en una tapa de clavegueram. A 
l’avinguda 11 de setembre, un contenidor 
es va moure de lloc, afectant un vehicle. 
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actualitat

“És molt més que un magatzem de 
sang”. Amb aquestes paraules defi-
neix Ramon Moix la seu del Banc de 
Sang i de Teixits. Moix, que és dele-
gat d’aquesta institució a Castellar, va 
visitar la setmana passada les instal-
lacions del Banc a Barcelona, acom-
panyat del responsable de Salut de 
l’Ajuntament de Castellar, Joan El-
vira, que també va ser convidat, per 
refermar la vinculació de l’admi-
nistració municipal amb el Banc de 

trobada al Banc de sang

una comitiva de 
Castellar va visitar 
la setmana passada 
la seu central de la 
institució a Barcelona 

  rocío gómez 

Banc de sang | ACtiVitAt

comitiva castellarenca durant la visita al Banc de sang i de teixits de catalunya la setmana passada || cedida

Sang.  A la visita també hi va assistir 
una comitiva castellarenca i del Cen-
tre Excursionista de Castellar, enti-
tat que col·labora activament en les 
campanyes de donació de sang a la 
vila. “Ens van convidar a visitar 
les instal·lacions i ens va sorpren-
dre molt perquè no ens esperàvem 
que fossin unes instal·lacions tan 
grans, amb 650 treballadors”, ex-
plica Moix. 

Durant el recorregut, el grup va 
descobrir el procés de tractament i 
emmagatzematge de la sang, i els 
diversos departaments que confor-
men aquesta institució pública vin-
culada al Departament de Salut. 
“També tenen un banc de teixits 
amb ossos, pell, ulls o cordons um-
bilicals, entre d’altres. A més de 
facilitar sang als hospitals, dispo-
sen d’un centre de recerca. És un 
edifici intel·ligent, l’últim crit en 
tecnologia”, detalla Moix. 

En aquest sentit, la delegació 
castellarenca del Banc de Sang i de 
Teixits estudiarà organitzar una vi-
sita guiada pels als donants de la vila. 
“Ens agradaria que els donants po-
guessin veure què es fa amb la seva 
sang”, apunta Moix.

Quant a les reserves del Banc de 
Sang, el delegat castellarenc consta-
ta que a hores d’ara es duen a terme 
una mitjana de 850 donacions diàri-

La Ludoteca Municipal Les 3 Moreres 
encetarà dilluns que ve el curs 2018-2019. 
El nou curs engegarà amb una novetat, i 
és que l’oferta “Juguem en família”, adre-
çat a famílies de 0 a 12 anys, que s’oferia 
fins ara els dimecres a la tarda i els dis-
sabtes al matí, també es durà a terme 
les tardes dels dilluns.

Precisament, el curs 2017-2018, 
l’espai dels dimecres a la tarda va ex-
perimentar un increment d’assistència 
del 40% respecte el curs anterior, amb 
la participació de 655 persones i 260 fa-
mílies. Per la seva banda, l’espai dels dis-
sabtes va comptar amb l’assistència de 
724 famílies i 2.105 persones, el que supo-
sa una mitjana de 22 famílies i 64 perso-
nes cada dissabte i la consolidació d’una 
oferta educativa i de lleure de cap de set-
mana que compta amb un públic fidel.

Per al nou curs, la Ludoteca man-
tindrà la resta d’espais i propostes que 
ofereix habitualment. Així, es continuarà 
oferint el servei diari, les tardes de dilluns 
a divendres, de 17 a 19.30 hores, per on el 
curs 2017-2018 van passar 350 infants di-
ferents, 260 dels quals amb entrada pun-
tual, 105 fent-hi una inscripció mensual i 
alguns altres utilitzant les dues modali-
tats. Cal tenir en compte que la majoria 
de les entrades puntuals s’han adquirit 
a través dels abonaments de 10 entrades 
(durant el curs 2017-2018 se n’han venut 
69) que poden ser compartits per més 
d’un infant de P3 a 6è de primària, ja que 
no són nominals. Per adquirir-los, només 
cal adreçar-se al Servei d’Atenció Ciuta-
dana (SAC). Les famílies que l’hagin ad-

quirit i no hagin esgotat les deu visites, 
podran acabar-lo el curs que ve.

Cada tarda, doncs, la Ludoteca 
mantindrà la seva proposta de joc lliure 
i també activitats diàries específiques, 
com ara tallers manuals, psicomotrici-
tat, jocs multimèdia, tallers d’expressió 
(titelles, teatre, música, etc.), i activi-
tats relacionades amb el joc i la jogui-
na, així com sortides a les places i parcs 
de la vila per fer jocs de carrer. A més, 
els nens i nenes més grans continuaran 
gaudint d’una programació pròpia, amb 
sortides, activitats esportives i culturals 
(escacs, bitlles, tennis taula, atletisme, 

la ludoteca municipal reforça el servei

Festa del 20è aniversari de la ludoteca municipal al carrer sala Boadella l’abril d’aquest any. || M. antúnez

l’oferta ‘Juguem en família’ s’oferirà també dilluns a la tarda a partir de dilluns que ve

  redacció

boulder, excursions, etc.). 
D’altra banda, la Ludoteca conti-

nuarà plantejant el curs que ve diferents 
campanyes i serveis, com ara les visites 
escolars que s’ofereixen a la Guia Didàc-
tica i que el curs 2017-2018 va suposar el 
pas per l’equipament d’un miler d’infants, 
el servei d’intercanvi de joguines que es 
porta a terme per Nadal o el d’intercan-
vi de disfresses al voltant de Carnestol-
tes, entre d’altres. Respecte les activitats 
del curs passat, cal destacar la festa dels 
20 anys de la Ludoteca, entre d’altres.

El servei seguirà obert en període 
de vacances de Setmana Santa i Nadal.

les 3 MOreres | nou Curs

Greu accident 
de trànsit 
de la ginecòloga 
Eugènia Gil

La ginecòloga Eugènia Gil -que fa 
anys que exerceix a Castellar del 
Vallès en una consulta ubicada al 
carrer de les Fàbregues - va patir el 
passat 12 d’agost un greu accident de 
cotxe, un sinistre en què va morir el 
seu company, el també doctor Jordi 
Leira, cap de la Unitat de Sòl Pèlvic 
de l’Hospital Universitari General 
de Catalunya (HUGC).  Segons fonts 
de l’entorn de la doctora,  malgrat la 
gravetat de l’accident, i després de 
passar uns dies ingressada a l’hos-
pital Parc Taulí de Sabadell, Gil ha 
rebut l’alta hospitalària i s’està re-
cuperant a casa. El succés, que es va 
produir a la carretera C-14, a Bassella 
(Alt Urgell), va ser una col·lisió entre 
tres turismes. En l’accident van re-
sultar ferides quatre persones més, 
una d’elles la doctora Gil, segons in-
forma Cugat.cat

La doctora Eugènia Gil fa anys 
que treballa a Castellar, on és molt co-
neguda entre les famílies amb fills, i 
també exerceix a l’Hospital General 
de Catalunya (HGC)  com a respon-
sable de la Unitat de Diagnòstic Pre-
natal .  ||  redacció

sUccessOs | ACCident

són les que 
van passar pel 

‘Juguem en 
família’ el curs 

passat

persOnes

2.760

es mentre que se’n necessiten prop 
d’un miler per cobrir les necessitats 
dels hospitals catalans. 

A Castellar del Vallès, la prope-
ra campanya de donació de sang es 
programarà la tarda del 23 d’octubre. 
Com és habitual, la seu del CEC aco-
llirà la jornada de donació que tindrà 
lloc entre les 17 h i les 20.30 h. 

D’altra banda, des de la delega-
ció local del Banc de Sang i de Teixits 

informen que amb motiu del 65è ani-
versari del CEC i de la jornada soli-
dària de La Marató de TV3,  enguany 
dedicada al càncer, el proper 16 de de-
sembre s’instal·larà una unitat mòbil 
de donació de sang a la plaça Major .

Tanmateix, la campanya es-
pecial de donació de Nadal tornarà 
a oferir als castellarencs una nova 
oportunitat per col·laborar amb 
aquesta iniciativa solidària.  

eugènia gil. || HGc
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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.

Estimats vilatans, grans, joves i pe-
tits, la nostra Festa Major ja és aquí.
Un any més, i ja van uns quants, la 
nostra entitat amb la col·laboració del 
nostre ajuntament, intenta fer-la més 
humana, presentan la nostra exposi-
ció d’objectes de col·lecció a tothom 
(amb l’entrada lliure i gratuïta). Per-
què tots grans, joves i petits, pugueu 
contemplar el nostre passat més re-
cent o més passat.
Aquest any podreu observar una des-
tacada selecció de peces molt anti-
gues, peces dels nostres avantpas-
sats, peces que passen de generació 
en generació gràcies aquí les conser-
va i a qui les reuneix per al goig i delit 
de les noves generacions.

La castellarenca Francesca Plans 
Ubach va rebre la Medalla Centenà-
ria de la Generalitat de Catalunya, en 
una celebració que es va dur a terme 
el passat 27 de juliol a la Residència 
Les Orquídies i que va comptar amb 
l’assistència de la seva filla i de l’alcal-
de de la vila, Ignasi Giménez.

Francesca Plans Ubach s’ha 
afegit a la llista de castellarencs i 
castellarenques que han arribat a 
complir cent anys. En l’actualitat, a la 
vila hi ha set persones que superen el 
segle de vida: tres dones de 100 anys, 
tres dones de 101 anys, i un home de 
103 anys. || redacció

Passeu, passeu 
a l’exposició de 
col·leccionistes

Francesca Plans Ubach 
rep la Medalla Centenària 
de la Generalitat

 cercle de col·leccionistes

 Junts per castellar

na vegada més, amb 
l’arribada del setembre 
encetem, entre d’altres 
coses, un nou curs polí-
tic.Amb els temps que 

corren, no s’albira un curs polític tran-
quil i, encara menys, previsible. D’en-
trada, aquesta tardor ens porta dates 
emocionalment molt assenyalades per 
a tots els catalans que, d’una manera o 
altra, vam viure molt de prop els fets 
d’octubre del 2017.
Fa un any, quan preparàvem el primer 
d’octubre, no esperàvem que l’estat re-
accionaria amb la virulència amb què 

U
Tornem-hi, motivats i 
esperançats

ho va fer perquè, als ulls de l’Europa 
del segle XXI, era una actuació imprò-
pia d’un estat suposadament demo-
cràtic i membre de la UE. I tampoc 
pensàvem que l’Europa democràtica 
toleraria l’existència de presos polítics 
en un dels seus estats membres. Mal-
grat tot, la situació que tenim és la que 
és, i hem d’afrontar-la sense caure en 
les provocacions dels “comandos Ar-
rimadas”, que, descaradament, estan 
capficats en provocar la violència per 
deslegitimar un moviment pacífic i 
democràtic. 
Darrerament, ens trobem amb perso-
nes que a la vista dels darrers esdeveni-
ments se senten desmotivades, desen-
cantadesi fins i tot emprenyades amb la 
situació política, i probablement tenen 
tota la raó. Però no podem, o més ben 
dit, no tenim dret a deixar de mobilit-

rament dels presos i preses polítics 
catalans, per tractar-se d’uns empre-
sonaments totalment injustos, i que ja 
duren quasi un 1 any.
Es tracta de reivindicar uns valors fona-
mentals de la nostra societat, com són 
la Llibertat, la Democràcia i la Llibertat 
d’expressió entre d’altres. Valors que 
sembla que la Justícia Espanyola no té 
en compte i que altres Països Europeus 
com Escòcia, Alemanya, Bèlgica i Suïs-
sa, si tenen presents tal com s’ha pogut 
constatar en els darrers esdeveniments 
i sentències dictades per aquests paï-
sos, pel que fa a les ordres d’extradició 
demanades per la Justícia Espanyola 
vers als nostres polítics exiliats.
La Justícia Espanyola es queda sola en 
aquesta pugna, sense el suport de cap 
d’aquests Països Europeus, així i tot 

l llaç groc és un símbol 
que al llarg de la història 
s’ha fet servir per diver-
ses reivindicacions. És 
un variant de llaç solidari

Des del 16 d’octubre del 2017 a Cata-
lunya, el llaç groc reivindica l’allibe-

E

Si aquests objectes us porten bons re-
cords, de la vostra infància o joventut, 
del nostre poble, del vostre passat i us 
podem treure un somriure nosaltres 
estarem encants un any més de po-
der-vos la mostra. Doncs nosaltres 
els col·leccionistes som els que man-
tenim vius els records.
L’exposició es podrà visitar a les sales 
polivalents de l’edifici del Mirador, si-
tuat a la plaça major de la nostra loca-
litat des del dissabte 8 al dilluns 10 de 
setembre en horari de 10.00. a 13.00 h. 
i de 17.00. a 20.00 h. I no oblideu parti-
cipar en el nostre tradicional sorteig.
Tanmateix dir-vos que, el dissabte dia 
8 de 9.00 a 13.00 h. tindrem la tradicio-
nal trobada de col·leccionistes i inter-
canvi de plaques de cava, que aquest 
any estarà situada entre el casal d’avis 
i la font de la plaça major.
Com cada any us esperem a tots/es.
Passeu, passeu, us agradarà obser-
var el passat de tots aquests objectes.
Gràcies per la vostra atenció.

FOtO de la setMana

zar-nos quan hi ha 9 persones injusta-
ment empresonades, alguns des de fa 
prop d’un any, per haver defensat els 
nostres drets democràtics o, simple-
ment, per haver aixecat la veu davant 
les injustícies. No tenim dret a estar 
cansats, no tenim dret a defallir, no 
tenim dret a deixar escapar cap opor-
tunitat per manifestar-nos i explicar al 
món el que està fent l’estat espanyol. I 
la Diada, amics i amigues, és una nova 
oportunitat que tenim per fer-ho. 
Aviat començarà el judici als presos i 
probablement sentirem i veurem men-
tides, tergiversacions, abusos de poder 
i no sabem quantes coses més. Per sort, 
la batalla no l’hem de guanyar aquí. La 
batalla l’hem de guanyar a fora, als tri-
bunals internacionals.I el camí no serà 
ni fàcil ni curt, però valdrà la pena. De 
moment, els exiliats ja han guanyat a 

la justícia espanyola en els tribunals 
estrangers. Així que tornem-hi, amb 
il·lusió, amb esperança: llum als ulls i 
força al braç!!

  Ferran rebollo *

Sopar solidari 10 de 
setembre

continua a la pàgina 11
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ntre els dies 16 i 21 
d’octubre de 1916 la 
població de Sant Es-
teve de Castellar va 
acollir al 1r Regimi-

ento de Artillería de Montaña que 
venia a realitzar Escuelas Prácticas 
de Tiro. En total el regiment el for-
maven 447 militars: tres caps, vint-
i-cinc oficials, dos suboficials i qua-
tre-cents disset soldats de tropa.
Aquest nombrós grup de militars 
s’havien d’allotjar i ho feren en 
cases particulars; nombrosos cas-
tellarencs acollien als militars que, 
majoritàriament, de dos en dos, 
s’hostatjaven en cases que es re-
partien entre gairebé tots els car-
rers de la vila: Passeig, Major, Sant 
Jaume, Pont, Bassetes, Nou, Ro-
ques, Mina, Centre, Torras, Sant 
Iscle, Molí, Retir, Sant Josep..., però 
a part dels militars aquests també 
portaven cavalls i mules, concre-
tament 235 caps que es van haver 
d’emplaçar en trenta-una quadres 
situades en cases del nucli urbà.
Val a dir que els tres caps es van es-
tatjar en tres cases diferents: el pri-
mer al número 2 del carrer Major, 
casa propietat de Juan Comas 
Fatjó; el segon ho va fer a la finca 
de Melchor Pallás Fatjó, al núme-
ro 2 de la Plaça i el tercer a la casa 
de Marcos Pèlachs Boadella situ-
ada al carrer Sant Llorenç, 1. A la 
casa número 6 del carrer del Ge-
neral Boadella s’instal·len un ofi-
cial amb el seu assistent i la casa 
que acull més militars és el núme-
ro 16 del carrer Sant Llorenç on 

  Maniobres militars 1916. || JOan Mundet

Sant Esteve de Castellar: 
zona de maniobres militars

E plaÇa MaJOr

sÍlVia sÁiZ
arxivera municipal

 aleix canalís*

a Festa Major és un mo-
ment especial que ens 
permet viure la nostra 
vila, Castellar del Va-
llès, d’una manera in-

tensa. Actes tradicionals, propostes 
lúdiques i activitats que mica en mica 
s’hi han fet el seu espai integren un 
ampli programa festiu que cada any 
ens convida a gaudir de la nostra cul-
tura i de la nostra gent. La Festa Major 
és una cita ineludible per a tothom, 
que a principis de setembre, esde-
vé, any rere any,  un eix d’unió de tots 
els veïns i veïnes del nostre municipi.
L’èxit d’aquesta celebració són la va-
rietat i qualitat dels actes, les pro-
postes engrescadores, el bon ambi-
ent que es respira durant tots els dies 
de la nostra festa gran... però especi-
alment, l’esforç que el personal mu-
nicipal, les entitats i la comissió de 
festes fan any rere any per millorar 
l’oferta d’activitats. Aquesta volun-
tat d’innovar de forma constant, de 
no conformar-nos amb fer les coses 
igual de bé sinó intentar superar-nos, 
ens permet presentar un programa 

L
La Festa Major truca
a la porta

adaptat al moment i als gustos actuals 
del públic, però sense perdre l’essèn-
cia ni aquelles activitats consolidades 
i que cada any desitgem que tornin.
Enguany, les tradicions com el cor-
refoc, els gegants,  les havaneres, els 
castells o les sardanes, comparteixen 
espai amb les activitats de caire popu-
lar com la cursa de festa major,  la bici-
cletada popular, el Tast d’excursionis-
me o el Vilabarraques; el pregó amb el 
Mago Pop; els balls (amb la Principal 
de la Bisbal) i concerts (Mishima, Ger-
trudis, Hotel Cochambre, entre d’al-
tres); els jocs infantils a la Plaça de la 
Fàbrica nova del dilluns;  actes insti-
tucionals com la recepció institucio-
nal a les entitats de Castellar, amb el 
lliurament de la Medalla de la Vila a 
l’Institut Castellar o la celebració de 
la Diada a la Plaça Catalunya; tot ple-
gat, un programa amb més d’un cen-
tenar de propostes i algunes novetats 
importants, com un RoomEscape a 
la Bibiloteca o un LaserTaga l’Esco-
la Joan Blanquer, entre d’altres.  En 
definitiva, presentem una oferta rica i 
variada, pensada perquè tothom, tin-
gui l’edat que tingui, es pugui fer seva.
La Festa Major és el màxim exponent 
de la capacitat d’unir esforços i volun-
tats per convertir la celebració en un 
espai de relació, de proximitat i de 
convivència. Gaudiu-ne amb civisme!
*regidor de cultura

ve de la pàgina 10

s’estatgen dotze soldats.
Les actes municipals deixen cons-
tància de l’arribada a la pobla-
ció d’aquest grup de militars en 
pràctiques; així l’acta de Ple del 
15 d’octubre de 1916 concreta que 
l’Alcaldia ha rebut el comunicat 
on s’informa de la seva estada a 
la població. L’acta següent, de 22 
d’octubre, parla dels subministres 
de pa, civada, palla, llenya i petroli 
que l’Ajuntament havia de facilitar 
als soldats mentre estiguessin al 
poble així com de les indemnitza-
cions que el Regiment va abonar 
pels desperfectes causats pels ca-
valls en algunes de les quadres on 
es guardaven.

L’acta del 5 de novembre concreta 
la comunicació del Excelentísimo 
Señor Capitán General de esta Re-
gión felicitant a l’alcalde, Felix Llo-
bet Ustrell, com a primera autori-
tat local, pels sentiments patriòtics 
d’aquesta població a l’haver rebut 
amb afecte i consideració al 1r Re-
gimiento de Artillería de Montaña 
i, al mateix temps, donar totes les 
facilitats per a que es poguessin 
realitzar les Escuelas Prácticas 
de Tiro durant els sis dies d’octu-
bre que els militars van estar des-
tacats a Sant Esteve de Castellar.
Finalment, l’acta de 19 de novem-
bre especifica una comunicació de 
la Comisaría de Guerra on dema-

na a l’Ajuntament un responsable 
per tal que aquest representi a la 
vila de Sant Esteve de Castellar a 
la capital per tal de poder cobrar 
l’import dels subministres, tant 
de racions alimentàries com d’ei-
nes, que es van facilitar al 1r Regi-
miento de Artillería de Montaña 
mentre va estar destacat a la po-
blació realitzant les pràctiques 
de tir. L’Ajuntament faculta, per 
aquesta tasca, l’alcalde Felix Llo-
bet i al secretari de la corporació, 
Ascensio Portabella que seran les 
dues persones a qui la Comisaría 
de Guerra podrà dirigir totes aque-
lles comissions o gestions que si-
guin necessàries per al cobrament 

dels subministres. 
hAixí mateix, l’Ajuntament de Sant 
Esteve de Castellar faculta l’al-
calde i al secretari, tant de mane-
ra individual com col·lectiva i en 
l’ampli sentit del dret per què, en 
delegació de l’Ajuntament el re-
presentin en totes les actuacions 
on siguin requerits.
En una localitat com era llavors 
Sant Esteve de Castellar que no 
superava els 3400 habitants l’ar-
ribada d’un contingent de més de 
quatre-cents soldats es deuria con-
vertir en un trasbals considerable, 
però també en un esdeveniment 
singular que suposava un canvi en 
la rutina diària dels castellarencs.

com deia aviat farà un any que tenim 
persones tancades a la presó, perso-
nes que tenen família, fills/es, amics... 
persones que estan perdent una part 
important de la seva vida, tancats 
entre barrots d’una manera injusta.
Em sembla trist veure, com líders 
d’alguns partits polítics, es dediquen 
a retirar llaços grocs com un exem-
ple del que s’ha de fer, animant al fet 
que altres també o facin, al·legant 
que aquests llaços grocs crean frac-
tura social i disputes entre la societat 
catalana. Realment és això el que els 
preocupa? Sincerament penso que 
la disputa i la fractura, es genera en 
aquests actes, retiren allò que recla-
ma i exigeix Democràcia i Llibertat, 
per l’alliberament dels nostres presos 
i preses polítics i exiliats/es.
Nosaltres ho continuarem exigint i us 
convidem el pròxim dia 10 de Setem-
bre, a participar en el “Sopar Solida-
ri” per un preu de 10 € els beneficis es 
destinaran a la Caixa de Solidaritat, ho 
celebrarem a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà, on també assistiran familiars i 
amics dels nostres presos i preses po-
lítics. Podeu confirmar la vostra as-
sistència enviant correu electrònic a 
esquerra.castellar@gmail.com
Us hi esperem.
 * regidor d’erc
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Envia’ns el missatge complet a
comunicacio@castellarvalles.cat o lliura’l 
dins un sobre a la recepció d’El Mirador 

Especifica el teu nom i cognom, telèfon i correu electrònic

Desxifra el missatge ocult i 
aconsegueix un regal únic*!

*fins a exhaurir existències
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El talent és la qualitat que més desprèn 
el pilot castellarenc, Alan Rovira, que 
aquest agost va tornar a aconseguir un 
nou títol de biketrial, el quart de la seva 
vida esportiva.

Amb només 15 anys, l’ànima de 
l’Escola de trial ‘ELBIXU’ segueix su-
mant èxits i als tres títols aconseguits 
anteriorment -dos de bici trial UCI i un 
de biketrial- ha d’afegir el que va acon-
seguir el 12 d’agost a Bolotana (Itàlia), 
en una prova on va dominar sense rival 
en les dues sessions disputades.

El quatre vegades campió del món, 
arribava després de quedar-se a les por-
tes del podi en el mundial UCI disputat 
uns dies abans a Lazzate (Monza, Ità-
lia). Als World Youth Games de la Unió 
Ciclista Internacional -entre el bicitrial 
i el biketrial hi ha duplicitat de federa-
cions i regles diferents- el castellarenc 
arribava amb l’esperança d’aconseguir 
un Top5 al mundial de bicitrial.

Després de dues jornades molt 
complicades, Rovira es quedava a 
només tres peus del podi, que era ocu-
pat en primera posició per Toni Guillén 
(19 peus), el britànic Adam Morewood 
(22) i el català Martí Vayreda (37). El 
de l’Escola de Trial els seguia amb 
40 peus, en un top5 tancat per Daniel 
Barón (42) i que demostrava la potèn-

cia de l’equip de la selecció espanyola 
en categoria cadet.

Amb l’objectiu complert en la pri-
mera fase d’un estiu atapeït pel pilot, 
una setmana després feia el salt a l’illa 
de Cerdenya, on la localitat de Bolota-
na era la seu del campionat mundial 
organitzat per la Biketrial Internati-
onal Union.

“Vam arribar tres dies abans 

Alan rovira, emperador mundial!
el biker castellarenc 
suma el quart 
títol mundial amb 
només 15 anys

  albert san andrés

posar peus per no arriscar, però el cas-
tellarenc no va donar cap mena d’opció 
als seus principals rivals: el txec Tomas 
Veprek i l’italià Diego Crescenci, prin-
cipals favorits juntament amb Rovira 
per a la victòria final.

Només un peu de penalització a la 
primera volta, li donava el liderat sobre 
Veprek amb sis i Crescenci amb 10, que 
feia dos fiascos a la primera volta.

La segona jornada de competició 
amb zones diferents de les del primer 
dia, Rovira només marcava dos peus, 
els dos a les dues passades per la zona 
més complicada del trial, on veient el 
marge sobre els seus rivals “no me la 
vaig voler jugar”, assegurant el tir on 
els rivals havien d’arriscar per mirar de 
superar l’Alan i on acabaven marcant 
cinc punts de penalització.

Rovira acabava amb només dos 
punts i tornava a emportar-se la jorna-
da, amb Veprek segon amb set punts i 
Crescenci tercer amb 18.

“Feia tres anys que no aconse-
guia un mundial i tornar-ho a fer em 
fa sentir molt bé. Vull agraïr l’esforç 
fet a la meva família, ja que sense ells 
no ho podria haver aconseguit. Han 
hagut de passar gairebé quatre set-
manes voltant per Itàlia per poder-ho 
fer”, va explicar Rovira a L’Actual, des-
prés de sumar el quart títol mundial al 
seu palmarès. El 2012 va aconseguir el 
primer en biketrial, amb només nou anys. 
Una temporada després s’estrenava en 
UCI i amb dotze repetia el títol UCI.

A més, aquests quatre campionats 
del món s’han de sumar a un palmarès 
impressionant, els quatre europeus 
aconseguits i els 12 campionats d’Es-
panya. Tot un palmarès per a un noi de 
només 15 anys i una de les millors pro-
meses d’àmbit mundial en l’esport del 
trial en bicicleta. 

per poder estudiar les zones amb més 
temps i valorar la dificultat”, explica 
el ciclista. Divendres 10 d’agost arrenca-
va la competició de bon matí, amb zones 
qualificades de “molt fàcils” pel pilot, 
que va tenir el desavantatge de sortir 
el primer en la categoria minime, on va 
competir amb nacionalitat catalana.

Sortir al capdavant dona avantat-
ge als rivals, ja que poden valorar on 

alan rovira en una de les zones del mundial de Bolotana (sardenya), on va aconseguir el quart mundial de biketrial. || cedida

internacionals 
suma rovira: 

4 mundials i 4 
europeus

tÍtOls

8

Les dues segones posicions acon-
seguides a les dues mànigues de la 
cursa del campionat acceMa de 
cursa americana a Vilobí d’Onyar 
(Girona), permeten al pilot de mo-
tocròs eric rubio seguir liderant el 
campionat en la categoria de 50cc.

Les tres segones posicions acon-
seguides a les curses del mes 
d’agost a Llívia, La Bisbal de l’em-
pordà i l’última de Vilobí, deixen al 
pilot en la posició de privilegi quan 
només resten cinc curses per aca-
bar el campionat.

eric rubio, lidera el 
campionat acceMa de 
cursa americana



DEL 31 D’agost aL 6 DE sEtEmbrE DE 201814



DEL 31 D’agost aL 6 DE sEtEmbrE DE 2018 15

Xavi ‘Jabato’ dols, a l’èlit del ‘freestyle’ 

Arribar a l’elit en l’esport no és gens 
fàcil i menys si aquest és un esport de 
motor. Fa uns anys L’Actual entrevis-
tava un ‘freestyler’ que amb només 22 
anys feia els primers passos en els ma-
labars de la motocicleta i que entrena-
va al clausurat circuit de ‘Els Saulons’.

Quatre anys després, Xavi ‘Jaba-
to’ Dols és un dels pilots de ‘freestyle’ 
amb més cartell del país.

El ‘freestyle’ és una disciplina de 
motor de les més exigents física i men-
talment. El pilot, normalment provinent 
del món del motocròs, ha de controlar 
i dominar la seva moto a la perfecció 
per aconseguir fer cabrioles saltant 
per una rampa de 21 metres. L’estil en 
el salt li atorga una puntuació -si parlem 
de competició- tot i que sovint les exhi-
bicions són només de caràcter festiu.

En això ha estat els últims anys 
el ‘Jabato’, que juntament amb el Fre-
estyle Motor-show de Marcos César, 
una mena de circ de motor on s’ajun-
taven en un sol espectacle els salts de 
FMX, amb acrobàcies de cotxes i Mons-
ter Trucks aixafacotxes.

“Aquest últim any, tot i la lesió 
que vaig tenir a l’agost, ha estat un 
dels millors de la meva carrera espor-
tiva” reconeix el pilot castellarenc, que 
després d’haver deixat les exhibicions 
ha tornat a la competició pura i partici-
pa al campionat d’Espanya de freestyle.

‘Jabato’ va lesionar-se a Estepo-
na (Màlaga) el passat 8 d’agost en un 
salt, on va tenir una lesió de fibres des-
prés d’una estrebada quan estava a l’ai-
re. Les lesions són una part important 
d’un esport de risc com aquest.

El pilot, que va començar a entre-

MOtOr | Freestyle

  albert san andrés

Javi ‘Jabato’ dols durant una exhibició de freestyle aquesta temporada. || cedida

el ‘rider’ castellarenc 
es consolida al cim de 
l’esport  i lluitarà pel 
campionat d’espanya

nar-se al circuit de ‘Els Saulons’, al cos-
tat del traçat d’autocròs, on eren les an-
tigues pistes d’atletisme, va haver de 
marxar a casa d’un amic a Girona per 
poder progressar. “vaig quedar-me 
sense poder entrenar a Castellar, 
on teníem unes bones instal·lacions 
i havia de viatjar fins a la pista d’un 
amic, on té piscina d’escuma” expli-
ca el pilot, que assenyala que als últims 
temps directament no entrena per pro-
blemes d’agenda. Les piscines de ‘foam’ 
són molt necessàries per evitar possi-
bles lesions durant els entrenaments i 
els nous trucs, en una disciplina híper-
exigent amb la pràctica i la persistèn-
cia a l’hora d’assajar.

moment clau

‘Jabato’ amb 27 anys viu un moment clau 
en la seva carrera esportiva, ja que fent 
un pas endavant podria situar-se amb els 
millors saltadors del món i participar en 
esdeveniments internacionals, però per 
això “només em falta un lloc on poder 
entrenar a prop de casa”. Noms com 
Maikel Melero o Edgar Torronteras no 
li són estranys i només amb una mica 
més de pràctica podria arribar a estar 
a l’altura dels campions del món.

El terreny necessari per poder en-
trenar ha de tenir com a mínim 80 me-
tres lineals per col·locar les rampes i les 
recepcions i per la zona del Vallès és di-
fícil trobar-ne cap. Deixeble d’un mite 
com el sabadellenc José ‘Loco’ Miralles, 
encara busca un terreny adient per fer 
salts amb seguretat, tot i que la llei fo-
restal de Catalunya -a diferència de la 
resta d’Espanya- és molt estricta amb 
la circulació dels vehicles de motor per 
la natura.

En les exhibicions, “els empre-
saris no miren per la seguretat dels 
saltadors i ara estic en un moment 
on si veig que no és segur no faig els 
salts” confirma, mentre afegeix que 
“el cos és el teu”. Aquest és un dels 
principals motius que el van fer deci-
dir per deixar les exhibicions i partici-
par en el campionat d’Espanya de ‘fre-
estyle’, on ben segur aviat aconseguirà 
bons resultats. 

esports
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l’us open haurà d’esperar
la tennista cau en quarta ronda de la prèvia a Flushing Meadows

tennis | georginA gArCiA

La castellarenca Georgina Gar-
cia (154 WTA) va caure a la quar-
ta ronda de la prèvia davant Marie 
Bouzkova (171 WTA), havent patit 
un procés d’anorèxia abans d’ar-
ribar als Estats Units. En decla-
racions a Ràdio Sabadell abans de 
participar a l’US Open, la tennista 
castellarnca -del Club Tennis Saba-
dell- va reconèixer que “em desco-
ordinava en córrer, no podia fer 
força amb les cames per aguantar 
el tir del rival i pensant vaig ar-
ribar a la conclusió que era per-
què no estava menjant. Sempre 
m’han dit que havia de baixar de 
pes i després de no aconseguir-ho 
vaig acabar per deixar de menjar 
de tant que m’ho van repetir”.

Encara recuperant-se 
d’aquesta malaltia i amb un canvi 
d’entrenador planejat, a primera 
ronda superava l’alemanya Anne 
Schaeffer (653 WTA) per 6-3/6-3, 
una jugadora a la qual ja ha superat 
en tres ocasions durant la seva tra-
jectòria (Mallorca el 2011, Praga el 
2015 i US Open 2018), per enfron-
tar-se a l’anglesa Naomy Broady 
(155 WTA) per 6-4/7-6, a la qual 
també va superar a Budapest a 
principis d’any.

bouzkova es va imposar

La txeca Marie Bouzkova però, la 
superava a la quarta ronda de la 
prèvia (6-2/7-6/6-2), evitant l’en-

qualitats, que no dubta en mostrar 
en qualsevol moment d’un partit. 
Bouzkova fins i tot li agraïa des-
prés del ‘match’ per les xarxes so-
cials. Sembla, però, que a la ten-
nista txeca aquesta l’aturada li va 
anar bé per trencar el partit i tor-
nar amb més força per jugar el que 
restava de partit, emportant-se el 
tercer i definitiu set. 

 albert san andrés

 albert san andrés

georgina garcia sempre és un exemple de fair-play allà on va. || cedida

No ho està passant gens bé es-
portivament Dani Pedrosa d’ençà 
que va anunciar la seva retirada al 
GP d’Alemanya. Una de les prin-
cipals conseqüències és la nul·la 
col·laboració de l’equip Repsol-
Honda vers el pilot castellarenc 
en l’evolució de l’Honda RC123V, 
ja que no ha rebut cap de les mi-
llores que el seu company Marc 
Márquez ja ha implementat a la 
seva muntura. Potser els rumors 
del possible fitxatge com a pro-
vador de KTM -una opció que fa 
uns mesos tothom descartava al 
pàdoc- tenen la culpa.

El ‘26’ encara no ha pujat al 
podi aquest curs i de seguir en la 
mateixa línia trencaria la ratxa de 

patint fins al final
MOtOr | Motogp

16 temporades aconseguint, com a 
mínim, una victòria per any.

En onzena posició al campi-
onat amb 66 punts, Pedrosa no ha 
aconseguit bons resultats en els úl-
tims Grans Premis. Al GP de Cata-
lunya acabava cinquè després d’una 
bona cursa, mentre que a Assen 
només sumava un punt després de 
finalitzar en quinzena posició. A 
Alemanya, on anunciava la retira-
da, i a la República Txeca era vuitè 
i a Àustria setè.

Aquest últim cap de setmana, al 
GP d’Anglaterra al circuit de Silvers-
tone, Pedrosa qualificava en 15a posi-
ció després de no aconseguir passar 
a la Q2, amb unes dures condicions 
de pluja. Diumenge però, la carrera 
se suspenia per les inclemències me-
teorològiques i haurà d’esperar al GP 
de San Marino al circuit de Misano 
per tractar de millorar.

“La comissió de seguretat 
s’ha posat d’acord en el fet que no 
hi havia suficient seguretat i crec 
que és la decisió correcta. És una 
pena, perquè sempre preferim 
competir”, va explicar el pilot des-
prés de la cancel·lació de la cursa.  

trada de la castellarenca en el qua-
dre final del torneig de Flushing 
Meadows (Nova York). El partit 
va deixar una de les imatges més 
emotives d’aquesta prèvia, quan 
la castellarenca ajudava la rival 
a recuperar-se d’una rampa a la 
cama dreta. 

El ‘fair-play’ de la tennista 
de casa és una de les seves millors 

dani pedrosa 
acumula 
decepcions des que 
va anunciar l’adeu

esports
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Els quatre grans clubs castellarencs 
tornen a l’acció per tal de preparar 
la nova temporada. La UE Caste-
llar serà el primer equip a debutar 
a la lliga.

La UE Castellar serà el primer 
equip a debutar en la nova tempora-
da en el partit a domicili d’aquest dis-
sabte contra el Vic-Riuprimer. Els 
de Juan Antonio Roldán debutaran 
de nou al grup 4 de Segona Catala-
na, després de perdre la categoria la 
temporada passada. Allà es retro-
baran amb vells coneguts com Les 
Franqueses, Ripollet, Matadepera o 
Sallent. O el CF Caldes de Montbui 
-amb qui debutarà a casa a la sego-
na jornada de lliga- que recupera 
la categoria després de tancar una 
temporada superlativa a 3a Catala-
na. Cardedeu i Sabadell B, també 
descendits de 1a Catalana, seran al-
guns dels màxims rivals d’un grup 
difícil on aquest any també partici-
parà la UD At. Gramanet, la històri-
ca ‘Grama’ de 2a B i que uns quants 
socis nostàlgics encara intenten re-
flotar, lluitant contra la FE Grama, 
equip ascendit a 3a Divisió aquesta 

temporada i amb el suport del seu 
l’Ajuntament.

L’HC Castellar serà el següent 
equip en estrenar temporada i ho farà 
el 16 de setembre a domicili enfront 
del CP Roda. Els granes són l’únic 
club dels quatre castellarencs que 
renoven la banqueta, on debutarà 
Pere Gassó, procedent del Malgrat 
de Mar i que dona el relleu a Fidel 
Truyols després de tres temporades. 
Truyols segueix al club amb tasques 
de direcció esportiva.

L’equip, que encara espera con-
cretar diverses incorporacions, de-
butarà en amistós de pretemporada 
la pròxima setmana enfront del Bla-
nes i seguirà al grup 1.

D’altra banda, el CB Castellar 
tornarà a jugar a Copa Catalunya i 
ha quedat enquadrat al grup 2 per la 
2018-19. La lliga però no començarà 
fins a l’últim cap de setmana de se-
tembre, on els de Raúl Jodra rebran 
al Cantaires de Tortosa, equip des-
cendit d’EBA.

Els groc-i-negres es retrobaran 
amb quatre equips vallesans com són 
la UE Sant Cugat, que haurà de su-

els clubs locals es preparen 
per a la nova temporada

l’exjugador del castellarJairo díaz, a les files del sabadell nord, amb dani Quesada en pretemporada. || cedida

pOliespOrtiU | CluBs

perar la marxa del tècnic Cesc Sen-
pau, amb l’experimentat Dani José. 
El Bàsquet Pia sabadellenc i el CB Ri-
pollet completen la nòmina d’equips 
vallesans.

En aquest grup, els castella-
rencs es retrobaran novament amb 
el gruix de rivals badalonins i torna-
rà a visitar la pista del Círcol Cotoni-
fici, l’Ademar i el Badalonés, viatjant 
tres vegades a la ciutat del Maresme, 
com ja va fer fa dues temporades.

Santa Coloma, els lleidatans de 
l’Alpicat, Sitges, Molins i Salle Reus 
seran els rivals a batre, juntament 
amb l’AESE, equip que va impedir el 
títol de lliga pels de Jodra la tempo-
rada passada a 1a Catalana.

L’últim club a debutar serà el 
Futbol Sala Farmàcia Yangüela Cas-
tellar i ho farà el primer cap de set-
mana d’octubre. Els de Darío Martí-
nez han tornat als entrenaments de 
pretemporada aquesta mateixa set-
mana. L’equip torna a Divisió d’Ho-
nor després de dues temporades a 
Tercera i vol tornar a reconstruir-se 
per seguir gaudint de nits memora-
bles.  || a. san andrés

els quatre grans clubs castellarencs tornen a l’acció per arrencar 
la nova temporada. la ue serà el primer equip a debutar en lliga
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cOncert aplec de les arenes cercaVila de MaJOrets castellers de castellar

Havaneres amb la 
Petita havana

Festa de les Marededeus 
trobades, a l’ermita

Desfilada de majorets,
 trompetes i tambors

Actuació castellera 
de Festa Major

pinzellades de Festa Major
A l’espai cultural de l’Actual hem volgut destacar 7 dels actes de la Festa Major de Castellar del Vallès 2018, 
que preveu més d’un centenar d’activitats, la majoria gratuïtes, pensades per a tot tipus de públics

Un dels actes inclosos a la Festa Major, previ a 
la inauguració oficial, serà un concert amb el 
grup d’havaneres La Petita Havana, que torna  
a Castellar convidat per la Farmàcia Ros. El 
grup compta amb la cantant castellarenca Ma-
riona Roca. L’acompanyen els vilanovins Giu-
seppe Costa a l’acordió i veu, i Alvar Ibañez, a 
la veu i guitarra. El grup està ubicat a la ciutat 
de Vilanova i la Geltrú i deu el seu nom al pas-
sat colonial de la ciutat tarragonina, de tradi-
ció marinera, ja que Vilanova i la Geltrú era 
coneguda com “la petita havana”. La formació 
ha triat un repertori d’havaneres clàssiques, 
combinades amb el cant de taverna. 

El proper dissabte, els Amics de l’Ermita de les 
Arenes celebraran l’Aplec de les Arenes - Festa 
de les Marededeus trobades. A partir de les 11.30 
hores, s’oficiarà una missa oberta a tothom. A 
les 13 hores, s’ha previst una cantada d’havane-
res amb el grup Port Vell.
Una marededéu trobada és una figura de la Mare 
de Déu que, segons les llegendes catalanes i va-
lencianes popularitzades durant els segles XV-
XVII, s’havien amagat abans de la invasió musul-
mana i retrobades enmig de prodigis per pastors 
o ermitans. Aquestes figures són d’estil típica-
ment romànic o del romànic tardà i creades fo-
namentalment a partir de finals del segle XII. 

Dissabte al matí, les majorets, trompetes i 
tambors de Castellar desfilaran pels carrers 
de la vila. Ja és tradicional que aquesta banda 
participi en un dels actes de Festa Major. Els 
carrers concrets per on se’ls podrà veure 
són la plaça de Catalunya, carrer de Prat de 
la Riba, carrer de Catalunya, carrer de Bar-
celona, avinguda de Sant Esteve, carrer de 
Sant Pere d’Ullastre, carrer Hospital, carrer 
de Montcada, carretera de Sentmenat i plaça 
del Mercat. L’Associació de banda de majo-
rets, tambors i trompetes es va fundar l’any 
1987, a Castellar. Reuneix a una banda de mú-
sics i les seves majorettes. 

Per dissabte, s’ha previst una actuació cas-
tellera a les 6 de la tarda. Anirà a càrrec dels 
Castellers de Castellar i les colles convidades, 
que enguany són els Castellers de Santpedor, 
la Colla Castellera Matossers de Molins de Rei 
i els Castellers de l’Alt Maresme.  
La colla castellera de Castellar - Capgirats - es 
va començar a gestar l’any 2011. L’estrena de la 
Colla en públic es va produir a la Plaça del Mi-
rador (triada com a plaça castellera dels Cas-
tellers de Castellar) l’11 de setembre de 2013, 
amb la col·laboració dels Castellers de Sabadell 
que aquell dia venien a la nostra vila a oferir 
una actuació, coincidint amb la Festa Major. 

dimecres 5
20.30 h · Avinguda sant esteve, 71

dissabte 8
11.30 h · ermita de les Arenes

dissabte 8
11.30 h · carrers de la vila

dissabte 8
18 h · plaça d’el Mirador

la Biblioteca homenatja 
l’historiador Josep Fontana

La Biblioteca Municipal antoni tort 
ha volgut retre homenatge a Josep 
Fontana, mort el dimarts, amb una 
mostra dels seus llibres. Josep Fon-

tana i Lázaro va ser un historiador 
català i professor emèrit de la uni-
versitat Pompeu Fabra. el 2007 va 
rebre el Premi nacional de cultura 
de catalunya a la trajectòria Profes-
sional i artística, com a gran expert 
en història contemporània.

showcooking de Festa 
Major amb Quins fogons

La clara i la Marina de Quins fogons 
han preparat un showcooking en di-
recte per dissabte 8 de setembre, a 
les 11.30 hores, al Mercat. Les cui-

neres castellarenques s’inspiren, 
en aquesta ocasió, amb la fira de 
Festa Major i preparen un menú 
complet de primer, segon, postres 
i beguda que no ens deixarà indife-
rents. L’activitat és gratuïta i amb 
tast, al final. 

cultura
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caMinada cUltUral

BastOners

20è Tast d’Excursionisme

Cercavila bastonera

El proper diumenge, com ja és tradició, tindrà lloc el Tast d’Excursionisme, organitzat pel Cen-
tre Excursionista de Castellar i el Centre d’Estudis de Castellar, i que enguany arriba la seva 
20a edició. Es tracta d’una excursió matinal d’uns 8,5 quilòmetres, apta per a tothom i de caire 
cultural. La sortida es farà des del local del CEC, al carrer Colom, sense número. Els elements 
que es podran veure al pas del recorregut i que seran comentats són: la falla de Fonts Calents, 
Can Juliana - on es recordarà el poeta Joan Arús -, les cases fortificades de Sant Feliu del Racó 
- Can Busqueta i Can Umbert -, i l’església de Sant Feliu, on es podrà gaudir d’unes pintures de 
Fidel Tries i  es visitarà la part romànica de l’església. Durant el recorregut, també es podran 
observar forns i barraques de pedra seca.  || M.A.

Diumenge, el Ball de Bastons de Castellar ha programat una cercavila bastonera pels carrers de 
la vila. La sortida es farà, a les 11 hores, davant de l’Obra Social Benèfica, al carrer Hospital. Se 
seguirà cap als carrers Passeig, carrer Major, plaça Major, carrer de l’Església, carrer de Sant 
Iscle, Palau Tolrà, carrer de Caldes, plaça d’Albert (monument al Mestre Joan Munt), fins arri-
bar al carrer de Sant Miquel.  || M.A.

diumenge 9
7 h · local del Centre excursionista de Castellar

diumenge 9
d’11 a 14 h · carrers de la vila

+ actes de Festa MaJOr

El Centre d’Estudis de Castellar ha 
previst, per divendres 7, a les 19 hores, 
la inauguració de l’exposició que 
porta per nom “Patrimoni oblidat, 
memòria literària”, muntada des de 
l’Institut Ramon Muntaner, per la 
Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana.”L’exposició dona 
una visió del patrimoni, relacionat 
amb la literatura, que no està posat 
en valor i que s’està oblidant”, diu 
oriol Vicente, president del Centre 
d’estudis de Castellar del Vallès. 
Hi ha espais que escriptors i escrip-
tores posen a les seves obres però 
que, físicament, “són espais que 
s’han anat degradant i ara estan 
malmesos”, afegeix Vicente. l’ex-
posició estarà oberta un mes al local 
d’exposicions del Centre d’estudis. 

concert, tast de vi i 
inauguració d’exposició

Coincidint amb aquesta inauguració, l’entitat 
ha volgut reprendre un acte que s’havia 
programat el passat mes de juliol però que, per 
culpa de la pluja, es va haver de suspendre. 
es tracta d’un concert poètica amb Òscar 
rocabert (rapsode), Òscar Viola (piano) i 
toni Beamud (fagot), en el que tocaran peces 
de Beamud, de Frederic Mompou, de John 
Williams, de paul Hindemith, de Camille saint-
saëns i de georg philip telemann. rocabert 
recitarà una desena de poemes de pere Quart.
“els vam proposar si volien fer 
el concert aquest dia, que serà 
preàmbul de Festa Major”.
Aprofitant que aquest espectacle ja es va 
presentar a l’escola de natura la Muntada, 
a la Vall d’Horta, fa uns mesos, s’aprofitarà 
aquesta ocasió a Castellar per a presentar 
la nova anyada del vi, el 5 quarteres del 
2017, que aquesta masia elabora, amb 
Adrià garriga liderant el projecte.
Així, doncs, des del Centre d’estudis es va 
voler lligar tot: la presentació del vi amb tast 
previst per a unes cinquanta persones, el 
concer poètic i la inauguració de l’exposició 
“patrimoni oblidat, memòria literària”. 
tots tres actes són oberts a tothom.  || M.A.

Una imatge de l’exposició  que es podrà veure al centre d’estudis de castellar . || cedida

cultura
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cultura exposicions

El restaurant la Taberna del Gall va in-
augurar al juliol la mostra ‘14 marines i 
un carrer. 8 pintors de Castellar’, una 
exposició formada per 14 marines més 
el quadre d’un carrer d’un poble ma-
riner fetes pels pintors castellarencs 

Ambient mariner a la mostra  
pictòrica de la taberna del gall

el local va inaugurar 
l’exposició ‘14 
marines i un carrer’

Pere Marra (1921-1974), Raimon Roca 
(1917-2013), Xavi Caba (1928-1996), Al-
fons Gubern (1916-1980), Antoni Costa, 
Llorenç Caballé, Marta Llobet i Emili 
Valentines. “La inauguració va anar 
molt bé, estem molt contents amb la 
resposta”, va dir la cap de sala del res-
taurant, Núria Roig.

A l’acte, hi van assistir els artis-
tes Llorenç Caballé i Marta Llobet i al-
guns familiars d’altres pintors, com els 
fills d’Antoni Costa, el Pere i la Maria 
Engràcia; Pere Roca, fill de Raimon 
Roca i Margarida Gubern, filla d’Alfons 
Gubern. També hi van ser presents el 

taVerna del gall | eXposiCió

Miquel i la Maria Carme de Santi Art 
i artistes locals, com Josep Massaguer 
i Josep Boadella.

La Taberna del Gall vol ser un 
espai cultural, a banda d’un establi-
ment gastronòmic: “Des que vam 
obrir, un dels nostres objectius és 
combinar-ho amb el vessant cultu-
ral, per això cedim el local a exposi-
cions de pintura, de fotografia...”, 
ha explicat Roig.

L’exposició es pot veure fins a fi-
nals de setembre de dimecres a diu-
menge de 10 a 13 h, i de dijous a dis-
sabte de 19 a 21 h. 

Un moment de 

la inauguració 

de l’exposició a 

la taberna del 

gall. || cedida

El pintor castellarenc Esteve Prat inaugura una nova ex-
posició aquest  setembre. Es podrà visitar a la Galeria d’Art 
Terraferma al carrer Bisbe Ruano, 15, de Lleida. Consta de 6 
obres de mesures 70X50cm sobre paper amb tècnica mixta 
i de temàtica “la figura”. A banda de la primera exposició 
aquest mes, Esteve Prat prepara una altra exposició pel fe-
brer - març del 2019,a Barcelona, i pel maig, una a Tarragona 
i una altra a Terrassa. 

Esteve Prat  va néixer Castellar del Vallès el 1959. Va 
fer classes de dibuix i pintura amb Lluís Valls Areny i Alfons 
Gubern i d’ escultura, amb el sabadellenc Adolf Salanguera. Al 
1977 va fer la seva primera exposició individual i , des de l’ales-
hores, porta més d’ una trentena d’exposicions. Té obra a Saba-
dell, Gran Canaria, Castellar del Vallès, i a diverses col·leccions 
privades de Catalunya, Espanya, França i Argentina.  || M. a.

Esteve Prat inaugura 
una exposició a Lleida

Quadre d’esteve prat que es podrà veure a l’exposició. || cedida

pintUra | CAstellArenCs

  cristina domene
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Per tercer estiu consecutiu, aquest 
mes d’agost els Castellers de Caste-
llar van actuar a els Angles, un poble 
situat a la Catalunya Nord. Convi-
dats per l’oficina de turisme, l’Ajun-
tament dels Angles i l’estació d’es-
quí dels Angles, els Capgirats hi van 
passar el cap de setmana de l’11 i el 
12 d’agost. El motiu de l’estada va ser 
la Festicat’ als Angles - Festa Major, 
una festa local que va començar el 
dia 11 i va acabar el dia 15 d’agost i 

els Capgirats repeteixen visita 
amb una exhibició als Angles
els Castellers de Castellar van tornar un estiu més a actuar a la 
Festa Major d’aquesta població del Capcir, a la Catalunya nord

exhibició castellera dels castellers de castellar als angles. || MiLós Garcia

en què, a part d’altres actes, cada 
any s’hi veuen representades unes 
quantes tradicions catalanes: cas-
tells, diables, sardanes...

El dissabte al matí, els Cap-
girats van participar a l’esmorzar 
popular que donava inici a la festa. 
Després del discurs inaugural dels 
organitzadors, els músics de la colla 
van interpretar el cant d’ “Els Sega-
dors” mentre s’hissava la Senyera. 
A continuació, els castellarencs va 
fer una exhibició castellera.

A diferència dels dos anys an-
teriors, aquesta vegada, la colla es va 

  redacció allotjar a Matamala, un petit poble 
que també estava celebrant la seva 
Festa Major. Per aquest motiu, el 
matí de diumenge, els Capgirats 
hi van fer una exhibició castellera.

El moment àlgid del cap de set-
mana va ser l’actuació als Angles el 
diumenge a la tarda, precedida d’un 
cercavila que va recórrer alguns dels 
carrers del poble. Els capgirats van 
descarregar dos pd4 simultanis a la 
Place de la Mairie. La pluja va inter-
rompre l’actuació, però els nombro-
sos i entusiasmats espectadors van 
seguir la colla fins a la sala d’actes 
del poble. Allà, els capgirats van re-
prendre l’actuació i van fer un 4d6, 
un 3d5xsn, un 3d6a i un pd4xs.

A la pinya, la colla va comptar 
amb l’ajuda de membres dels cas-
tellers de Caldes de Montbui i dels 
Castellers de la Cerdanya, una colla 
que fa poc que ha nascut i que està 
en formació. Per acabar l’acte, els 
castellarencs van fer un 3d5 molt 
especial: van fer que la gent del pú-
blic es posés a la pinya i sentís les 
sensacions de formar part d’una 
colla castellera.

Un any més, els Capgirats va-
loren molt positivament l’experièn-
cia, ja que dona a conèixer els cas-
tells a un públic que no sempre està 
acostumat a veure’n i porta el nom 
del poble de Castellar del Vallès més 
enllà de la frontera. 

estiU | CAstellers de CAstellAr
BreUs

la secció de batucada de l’esbart teatral, tucantandrums, va actuar a l’iboga 
summer Festival a tavernes de la Valldigna, València. el festival, que és un alta-
veu de la música Balkan, gypsy, swing, ska, reggae, electro-swing, ska–Jazz 
i gypsy-punk, arribava enguany a la sisena edició. els tucantandrums, junta-
ment amb altres batucades, s’encarregaven d’actuar i animar l’ambient entre 
concert i concert. el grup, de quinze persones, va anar acompanyant d’amics i 
familiars que els van ajudar amb la logística: “Ha estat la primera vegada que 
hem anat a aquest festival a actuar. a banda de passar-ho molt bé durant 
els dies que hi hem estat i fer pinya, ha estat una oportunitat perquè vegin 
com toquem i donar-nos a conèixer”, deien des de l’entitat. || C. d.

etc | tuCAntAndruMs

teleVisió | CAstellArenCs

La batucada de l’ETC, a València

El castellarenc Juan Carlos Blas ha participat en el rodatge d’una nova 
sèrie de TV3 que s’emetrà a l’octubre i que es titula Si no t’hagués cone-
gut, una idea original de Sergi Belbel dirigida per Kiko Claverol i Joan 
Noguera. La sèrie, que es va rodar a l’Hospital de Terrassa, compta amb 
la participació de Blas en dues escenes: “A la primera, feia de pacient 
i m’havien extret sang; a la segona, surto dues vegades davant dels 
protagonistes i faig d’infermer que porta un malalt en cadira de 
rodes”, explica el Juan Carlos.  No és el primer cop que Juan Carlos Blas 
participa en una sèrie de televisió. L’any 2016, feia de policia a la sèrie Sé 
quién eres de Telecinco. I l’any 2017 va participar a la pel·lícula Gente que 
viene i bah fent el personatge d’un executiu.   || M. a.

Juan C. Blas participa a una sèrie de TV3

cultura
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telÈFOns dinterÈs: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · Whatsapp Policia Local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal Plaça Major 937 143 655 · caP (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 Funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · Mossos d’esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OsB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

FarMàcies de gUàrdia 
 
 
diVendres 31 casanOVas 
dissABte 01 eUrOpa 
diuMenge 02 YangÜela 
dilluns 03 eUrOpa 
diMArts 04 casanOVas 
diMeCres 05 rOs 
diJous 06 perManYer 
diVendres 07 catalUnYa 
dissABte 08 Vilà 
diuMenge 09 Vilà 

deFUnciOns 

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

Farmàcies servei 24 hores sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“El dèficit és només una excusa per desmuntar l’estat del benestar”
Josep Fontana

@jonasribo @laratw92 @arnaucabeza
Porta de Bradenburg turó de tagamanent sant Llorenç savall

MeMÒries de l’arXiU d’HistÒria 

instagraM · @lactual 

Des de la cantonada de cal Menescal veiem totalment engalanat el carrer Major. Hi ha tot un seguit 
de pancartes amb proclames dedicades a la Mare de Déu. Hi llegim: “Salut dels malalts”, Verge 
de les Verges”, “Auxili dels cristians”, i segueix amunt. Forma part de les festes, actes i proces-
sons que del 4 al 8 de desembre de 1954 organitzà la parròquia pel centenari de la Immaculada i 
final de l’Any Sant Marià, acollint i honorant la imatge de la Mare de Déu de Fàtima. || autOr: as-

turGó || FOns: arxiu d’Història || arxiuHistOriacasteLLar@GMaiL.cOM ||  FaceBOOk.cOM/arxiuHistOria 

carrer Major engalanat, desembre de 1954

penúltima

isabel Molina pérez
de 87 anys · 31/07/2018
Francisco ribas pérez
83 anys · 03/08/2018
Mercè Juventeny Basagaña
86 anys · 03/08/2018
petra Mestre Martínez
90 anys · 03/08/2018
Felipe pancorbo pérez 
86 anys · 05/08/2018 
Francisca Martínez garcía
81 anys · 08/08/2018
ana Fernández sánchez
78 anys · 09/08/2018
antònia Monistrol serrats
89 anys · 12/08/2018
rufina Blanco diaz
94 anys · 14/08/2018
Francisco sanz ramírez 
70 anys · 18/08/2018
engracia Volta Mauri
90 anys · 21/08/2018
núria aymerich Malé 
89 anys · 25/08/2018
Urbano clemente sánchez
62 anys · 27/08/2018

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

carles Miró

La música clàssica 
mai ha viscut un 
moment dolç

Músic i director d’orquestra

Q
.  

P
a

s
c

u
a

L
És director de la JOCVA, la Jove Orquestra de 
Castellar del Vallès, director del Conservatori 
del seu poble natal, Sant Cugat, i promotor de 
diversos projectes vinculats a la música clàssica.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
capacitat d’il·lusionar
Un defecte que no pots dominar?
impulsivitat
Un músic a qui admires?
Beethoven, Bach, stravinsky, kleiber
la teva paraula preferida?
endavant
Quin plat t’agrada més?
Les galtes al forn
Un llibre?
‘el maestro’, de Marius Molla
Un instrument?
L’orquestra
Una pel·lícula?
‘copying Beethoven’
Un paisatge?
L’horitzó de qualsevol paisatge
Un somni?
Que allò que quedi de mi sigui útil
Un comiat?
adeu

”

“

· sempre t’has sentit músic?
Vaig començar com molts nens, a l’es-
cola de música del meu poble, Sant 
Cugat. Estudiava el violí i m’hi troba-
va còmode. Entre els 14 i 17 anys, men-
tre estudiava, també vaig treballar 
d’altres coses: en una botiga de roba, 
pintant croissants, fent de monitor, 
però sempre continuava amb la mú-
sica, per lliure.  Com a violinista, em 
vaig anar desenvolupant. També feia 
de professional d’orquestres i grups de 
cambra, com a freelance i de professor 
de classes particulars. Entre els 22 i 25 
anys vaig començar a fer substituci-
ons al conservatori de Sant Cugat, on 
jo havia estudiat. Al Liceu vaig estudiar 
la carrera superior de música, en l’es-
pecialitat de violí i música de cambra. 

· Quan vas arribar a castellar?
Al 2001 vaig conèixer la Laia Rocavert 

i vaig venir cap aquí. També vaig co-
mençar a fer classes a l’escola muni-
cipal de música de Girona, com a pro-
fessor de violí i d’orquestres. Anava i 
tornava cada dia. També col·laborava 
a l’orquestra de Sant Cugat. 

· i et vas encaminar cap a la direc-
ció, de fet?
Sí, en paral·lel a les classes a Giro-
na, vaig començar a estudiar el post-
grau de direcció d’orquestres al Liceu 
de Barcelona, perquè ja veia que fer 
de director m’atreia. Vaig fer-lo amb 
Ros-Marbà. 

· Quan deixes la feina de girona?
Quan em va sortir l’oportunitat d’aga-
far una plaça de violí a Sant Cugat vaig 
deixar Girona. Feia classes de direcció 
de l’orquestra de corda del conserva-
tori.  Ara ja no estic fent de professor, 
vaig passar a ser director del centre 
de Sant Cugat i vaig crear l’Eklecson 
Ensemble, l’any 2007.

· Què és l’eklecson?
Un grup de música clàssica contempo-
rània. D’Stravinsky, Montsalvatge, We-
bern, Schönberg, Berg, etc. Ara tenim 
el projecte aparcat, però no ha mort. 

· On més has participat?
He participat en concursos internacio-
nals com a director, he anat a diferents 
certàmens de direcció, he dirigit pro-
jectes a Catalunya en diferents orques-
tres, a l’ESMUC, a l’orquestra Terras-
sa 48, soc director del Patronat Mu-
nicipal d’Educació a Sant Cugat. Això 
és un repte, però m’agrada ser-hi per-
què crec que puc aportar-hi una visió 
artística de la gestió d’equipaments. 
I vaig muntar l’Artcàdia amb la Laia. 

· Quin és l’objectiu d’artcàdia?
L’objectiu és trobar l’espai on desen-
volupar el que hauria de ser la for-
mació musical i artística de l’infant, 
amb tota la llibertat. A vegades, els 
plans d’estudis són massa estrictes. 

Hem introduït pedagogies com la 
Suzuki, la interdisciplinaritat entre 
les arts (música, dansa i arts plàs-
tiques) com a globalitat del procés 
d’aprenentatge. 

· des d’artcàdia han nascut altres 
projectes...
Sí, per exemple, Acció Musical Cas-
tellar, que té un vessant més social. 
I la JOCVA (Jove Orquestra de Cas-
tellar del Vallès), formada per joves 
músics d’entre 12 i 25 anys, que to-
quen un instrument d’orquestra i que 
tenen ganes de tocar. No hi ha més 
requisits que aquests, i no només és 
per alumnes d’Artcàdia, sinó obert 
a qualsevol músic. Funcionem per 
projectes concrets, no hi ha assajos 
setmanals, sinó que ens trobem un 
mes o dos abans de l’acte i ho prepa-
rem.  És un projecte il·lusionant i la 
gent ja comença a conèixer-nos. Al 
setembre, per exemple, anirem al 
Jardí dels Tarongers.

  · Has complert el teu somni?
No tinc un únic objectiu, sempre en 
puc aprendre més, mai coneixes del 
tot una peça, per a mi, és una supe-
ració constant i treball. Ara estic in-
tentant donar un impuls  a les xarxes 
i, com a director, no deixo mai d’apos-
tar per anar més lluny. 

· la música clàssica viu un moment 
dolç o agre?
Gens dolç. De fet, mai ha viscut un mo-
ment dolç. Hi ha molt talent, artistes, 
compositors, melòmans, grans equi-
paments, però ens falta la part socio-
cultural, la que ens enganxi. Crec que 
estem acomplexats, no ens creiem que 
aquí hi ha qualitat i que es pot expor-
tar. La música clàssica s’ha d’entendre 
com una part fonamental del desenvo-
lupament del país, no només a nivell 
de l’administració, sinó que la socie-
tat consideri que la música forma part 
del desenvolupament cultural. Se’ns 
valora més des de fora que a casa. 

 Marina antúnez


