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Setmanari d’informació local

Autoritats municipals i membres dels diversos equips directius de l’Institut Castellar d’aquests darrers 30 anys amb la Medalla de la Vila atorgada al centre. || C. DÍAZ

Medalla per a l’INS Castellar
reCoNeIxeMeNt | p 03

el centre rep el principal guardó municipal en el pròleg de la Festa Major

Un carrer Major de plataforma 
única s’obre al trànsit

Des de dijous, els vehicles ja circulen per aquesta 
emblemàtica via del centre de Castellar que 
ha ampliat les voreres. també s’han acabat 
unes obres similars al carrer Anselm Clavé

BONA FESTA MAJOR!

obreS | p 05
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festa majormedalla de la vila

30 anys formant adolescents
el centre educatiu, que acaba de celebrar el seu 30è aniversari, va rebre dijous al vespre la màxima distinció municipal

Un dels moments culminants de l’any 
a la vida municipal de Castellar del 
Vallès és el lliurament de la Medalla 
de la Vila, que coincideix amb l’inici 
de la Festa Major i amb la tradicional 
recepció institucional a les entitats 
de la vila que, tradicionalment té joc 
als Jardins del Palau Tolrà però que 
per culpa de la pluja es va haver de 
traslladar a l’Auditori. Aquest any, a 
proposta de la Comissió Municipal 
d’Honors i Distincions, la Medalla de 
la Vila s’ha atorgat a l’Institut Cas-
tellar que el curs passat va celebrar 
el seu 30è aniversari. 
L’alcalde, Ignasi Giménez, i el regi-
dor de Cultura, Aleix Canalís, van 
fer el lliurament de la Medalla de la 
Vila a una representació de l’Insti-
tut Castellar formada per l’actual di-
rector del centre, Francesc Gallar-
do, tres exdirectors, Josep Blasco, 
Lydia Tuà i Jaume Quera, i una ex-
professora membre de l’equip do-
cent fundador de l’Institut, Maria 
Pujol. El guardó té per objectiu re-
conèixer “la contribució del cen-
tre a l’educació i la formació de 
diverses generacions de joves de 
Castellar del Vallès i de Sant Llo-
renç Savall des de 1987”.  

L’actual director del centre, 
Francesc Gallardo, va ser el primer a 
intervenir per fer una agraïment “al 
llegat que ens han anat deixant els  
equips anteriors: són ells els veri-
tables mereixedors d’aquest reco-
neixment”. Maria Pujol, una de les 
professores del primer equip de pro-
fessors del centre va fer una pinze-
llada històrica recordant que l’ins-
titut va anar creixent ràpidament 
i que calia “lluitar per anar millo-
rant l’espai”. Josep Blasco, exdirec-
tor, va   fer nota els assistents a l’acte 
que l’atorgament d’aquesta Medalla 
“té un caràcter universal perquè 
implica tots els castellarencs”. En 
aquest sentit, segons va dir Blasco,  

ha aconseguit l’institut en els dar-
rers anys aconseguint ser “un re-
ferent” del panorama educatiu de 
la comarca.

“Aquest és un homenatge a 
l’Institut Castellar, però també 
vol ser un reconeixement al con-
junt de la comunitat educativa 
que s’esforça per garantir la qua-
litat de l’ensenyament a Castellar, 
incloses les famílies implicades 
en el bon funcionament dels cen-
tres”, va dir l’alcalde en la seva in-
tervenció.  De fet, segons les parau-
les de Giménez, “Castellar disposa 
d’un ecosistema educatiu de gran 
qualitat i els resultats de les seves 
escoles i instituts han posat un llis-
tó molt alt”. 

L’acalde va subratllar que, amb 
aquesta Medalla de la Vila, es vol 

 Redacció

L’acte de lliurament de la Medalla de la Vila es va haver de traslladar a l’Auditori a causa de la pluja. || C. DÍAZ

posar en valor “la tasca de tot el 
professorat de l’institut que ha 
format part dels equips docents 
per la contribució en el procés de 
formació d’adolescents i joves de 
30 generacions”. “Tenim el repte 
d’educar en la sensibilitat dels 
alumnes i de despertar el seu es-
perit crític”, va expressar Giménez 
per cloure les seves paraules.

la ballarina carme martí actua avui

Per cloure l’acte s’havia previst que  
els assistents gaudissin de l’actua-
ció de Carme Marti, una professio-
nal de la dansa que havia d’oferir una 
performancesota el títol de “Passar 
Pàgina”. A causa de la pluja no es va 
poder dur a terme i s’ha reprogra-
mat abans de l’actuació de les hava-
neres, tot just després del pregó.  

+ hIStòrIA De L’INS

L’institut es comença a gestar als 
anys 80 quan els alumnes caste-
llarencs que volien cursar estudis 
secundaris s’havien de desplaçar 
a l’IB ÈGARA, situat a la Manco-
munitat entre Sabadell i Terras-
sa. A finals del curs 85-86 l’Ajunta-
ment va adquirir el Palau Tolrà i el 
va cedir perquè fos la seu provisio-
nal del nou centre i extensió de l’IB 
Ègara. No va ser fins el curs 93-94 
quan l’institut va estrenar un equi-
pament de construcció nova al sec-
tor d’Els Pedrissos, el que esdevin-
dria el primer institut de Castellar. 
Les aules de l’institut han vist pas-
sar tres generacions de castella-
rencs d’una vila en constant canvi i 
creixement. “Per l’Institut Castellar 
ha passat molta gent, tant profes-
sors com alumnes dels quals molts 
ja són pares i hi porten els seus fills. 
Socialment, l’institut ha estat un 
factor molt important”, explica el 
fins el curs passat director del cen-
tre, Jaume Quera. 
En referència als inicis de l’insti-
tut al Palau Tolrà, l’exdirectora del 
centre  Lydia Tuà recorda que “era 
un institut petit, amb un contac-
te pràcticament familiar entre els 
professors, però també amb els 
alumnes. Va créixer de pressa, i de 
seguida em vaig sentir molt a gust 
amb aquest nou repte. Per a mi 
l’institut ha estat una font de co-
neixença, de complicitats”. Lydia 
Tuà va ser professora de ciències 
socials a l’institut des de 1992 i fins 
el 2016, i cap d’estudis i directo-
ra del centre entre 2008 i 2015. “El 
sistema públic sempre aporta una 
plusvàlua social important”, diu 
Tuà.  || r.gómeZ

L’institut es va  
gestar als anys 80

totes les famílies de la vila tenen al-
guna implicació amb el centre.

reivindicació del sistema públic

D’altra banda, la també exdirectora 
Lídia Tuà va voler fer “una reivin-
dicació dels sistema públic d’ense-
nyament” i també va tenir paraules 
de record per alguns moments de 
problemes de convivència al centre a 
principis del 2000 pel volum d’alum-
nes que malgrat el tràngol van ser su-
perats “per l’empenta d’un equip 
que va ser una pinya”, va dir Tuà. 
De fet, va arribar a ser l’institut que 
aplegava més alumnes del Vallès fins 
que va arrencar el Puig de la Creu, el 
segon institut de la vila. Finalment, 
Jaume Quera, que tot just era el di-
rector fins el final del curs 2017-18,  
va descatar el desplegament que 
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actualitat

Es tracta d’un model Toyota prius que combina benzina i electricitat. || CeDiDA

poLICIA LoCAL | MeDI AMbIeNt

La Policia Local estrena  el primer vehicle 
híbrid  per a tasques de patrullatge

La Policia Local ha estrenat recent-
ment el primer vehicle híbrid de 
la seva flota. Es tracta d’un cotxe 
model Toyota Prius que s’uneix al 
parc de vehicles de què disposa el 
cos de seguretat per desenvolupar 
les tasques de patrullatge.

En l’actualitat, la Policia Local 
disposa de cinc vehicles, dos cotxes 
patrulla, una furgoneta, un cotxe 
no logotipat i dues motocicletes. 
El nou vehicle híbrid, que funcio-
na amb consum combinat de ben-
zina sense plom i electricitat,  s’ha 
incorporat mitjançant un contracte 
de rènting inclòs en un acord marc 

L’objectiu és 
fomentar la 
mobilitat sostenible

de l’Associació Catalana de Muni-
cipis (ACM).

La Regidoria de Seguretat ini-
cia d’aquesta manera una línia de 
contractació d’aquest tipus de ve-
hicles, amb l’objectiu de fomentar 
la mobilitat sostenible. En aquest 
sentit, està previst que el 2019 el 

Aquest agost de 2018 ha estat un mes ex-
cepcional quant a la venda de vehicles. 
El millor dels darrers anys. Segons la 
Federació d’Associacions de Concessi-
onaris de la Automoció (Faconauto), les 
vendes respecte l’agost de 2017 s’han in-
crementat en un 48’7%, això vol dir que 
s’han lliurat més de 107.690 unitats de 
turismes i tot-terrenys.  

Aquest 1 de setembre havia d’en-
trar en vigor una nova normativa de 
medició d’emissions WLTP (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Proce-
dure), una nova manera de mesurar els 
consums i les emissions dels vehicles. 
Tot i que la mesura, finalment, no ha en-
trat en vigor, perquè s’ha acceptat una 
moratòria fins al 2020, l’augment de les 
vendes ha vingut motivat, en part, per 
polítiques comercials beneficioses que 
buscaven acabar amb els estocs de vehi-
cles homologats amb l’anterior norma-
tiva, segons han explicat des de la Fe-
deració. Aquesta tendència també s’ha 
copsat a Castellar del Vallès, on durant 
aquest mes s’ha registrat un 46,15% de 
matriculacions més (57 unitats) que a 
l’agost de l’any passat (39 matriculaci-
ons). Però l’increment de les vendes no 

Augmenta la 
matriculació de 
cotxes a Castellar 

Vehicles acabats de sortir de la línia de producció emmagatzemats per ser venuts. || CeDiDA

ha estat només puntual del mes d’agost. 
Durant tot l’any la venda de vehicles ha 
augmentat. A la vila, des de l’inici de 2018 
s’han matriculat un 11’89% més que du-
rant el mateix període de 2017. Si entre 
l’1 de gener i el 31 d’agost de 2017 es van 
matricular a Castellar  429 cotxes, en el 
mateix període d’aquest any, s’han ma-
triculat 480 unitats. Situació que des del 
concessionari Sarsa, de Castellar, han 
vist reflectida en les seves vendes. “Ja 
sabíem la situació que es presentava 
amb la normativa i des de principis 
d’any estem fent campanyes molt im-
portants en models d’estoc. Nosaltres 
estem pujant en el mercat anual a Cas-
tellar, ara mateix, un 12% les vendes 
de Volkswagen”, explica Ricard Moix, 
cap de vendes de Volkswagen a Sarsa 
Vallès. Des del concessionari fan una va-
loració positiva, però destaquen, sobre-
tot, la tendència general: “Estem con-
tents perquè la tendència general és 
que pugin les vendes per la bona situ-
ació econòmica, més que pel canvi de 
la normativa WLTP, que és una cosa 
temporal”. Moix afegeix que això can-
viarà en els propers mesos:  “Segura-
ment seran més fluixos perquè s’han 
avançat moltes compres. Per tant, jo 
crec que la notícia positiva és que ja 
portem 3 anys que estem sortit de la 

 Cristina Domene

recessió econòmica i que pugem les 
vendes gràcies a que la gent compra 
més, no gràcies al canvi de normativa”.

menys vehicles dièsel

Les matriculacions de vehicles dièsel ha 
anat disminuint en els darrers anys. Un 
dels motius ha estat l’anunci d’algunes 
ciutats de prohibir la circulació d’aquests 
vehicles per la contaminació que gene-
ren, tot i que hi ha experts que sostenen 
que els cotxes dièsel actuals, que com-
pleixen la norma Euro6, tenen uns ni-
vells de contaminació molt semblants 
als cotxes de benzina. A més, l’anunci 
del govern d’un possible impost aplicat 
al carburant dièsel també ha pogut influ-
ir en aquesta davallada. Paradoxalment, 
aquesta situació ha fet que en els darrers 
mesos els estocs de cotxes dièsel hagin 

tingut més descomptes i ofertes. Des de 
el concessionari MotorSport Castellar 
però, la seva responsable, Anna Amigó, 
explica que ells no han copsat un aug-
ment de les vendes pel tema de estocs 
de cotxes dièsel. “De fet, nosaltres ja 
no tenim vehicles dièsel en exposició, 
tot i que sí l’hem mantingut en el tipus 
de vehicle industrial, però en turisme 
hem anat reduint-los des de principis 
d’any. Sí que hem notat que hem tin-
gut un increment molt considerable 
de venda de vehicle elèctric”. El con-
cessionari creu molt en aquest sector i 
per això, des de fa un any i mig aposta 
per aquest tipus de vehicle. “Estan te-
nint una molt bona acollida i crec que 
aquesta serà la tendència, indubtable-
ment, fins que no surti un altre com-
bustible no fòssil”, assegura Amigó. 

Des d’inici d’any fins ara a la vila s’ha matriculat 
un 11,89 % de vehicles més que l’any passat

EMpREsA | MeDI AMbIeNt

oCupACIó | DADeS

Castellar tanca l’agost amb 1.061 persones sense feina després d’ex-
perimentar un repunt en el nombre d’aturats durant els mesos de ju-
liol i agost. En concret, durant els dos mesos per excel·lència de l’estiu 
un centenar de vilatans ha passat a formar part de les llistes de l’atur 
després d’haver-se aconseguit al juny a la vila el mínim històric des del 
2008. En concret, es manté la taxa d’atur al voltant del 9%, de les més 
baixes de la comarca. En aquest sentit, el Vallès Occidental també ha 
experimentat un augment de l’atur i la xifra s’enfila a les 51.005 per-
sones desocupades (2.000 persones, en total, han perdut la feina du-
rant l’agost a la comarca), el que reprsenta una taxa d’atur superior 
a l’11%. Catalunya ha viscut un augment de l’atur registrat de 11.594 
persones el mes d’agost (+3,1%), el que deixa el nombre de persones 
en atur en 380.718.

creixement interannual de la contractació

D’altra banda, aquests dies s’ha donat a conèixer el darrer informe eco-
nòmic que elabora el Consell Comarcal, en aquest cas sobre el segon 
trimestre del 2018. Segons dades del Consell Comarcal, la vila ha acon-
seguit una retallada interanual de la desocupació del 10%. Pel que fa 
a la contractació durant el segon trimestre de l’any, Castellar té 5.869 
assalariats, 794 empreses i 1.969 treballadors autònoms. Tant el nom-
bre d’empreses com d’assalariats ha experimentat una variació posi-
tiva de gairebé el 6%. En el cas dels autònoms, el seu augment ha estat 
més lleuger i ha suposat un creixement del 2%.  || reDACCió

Repunt de l’atur durant el 
juliol i l’agost a Castellar

cos local estreni dues noves moto-
cicletes elèctriques.

Cal recordar que el parc de ve-
hicles de l’Ajuntament de Castellar 
compta amb una furgoneta i quatre 
bicicletes elèctriques que utilitzen 
habitualment els serveis tècnics 
municipals.  || reDACCió

És l’augment 
de les 

matriculacions 
durant l’agost 

a Castellar 
respecte l’any 

passat

MATRICuLACIoNs

46%
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via pública

Després de dos mesos i mig d’obres, 
els carrers d’Anselm Clavé i Major 
ja estan enllestits. Aquesta darrera 
setmana s’han realitzat els treballs 
de pavimentació asfàltica del carrer 
Major, entre el carrer de l’Església 
i la plaça de Cal Calissó, i del carrer 
de Josep Anselm Clavé, entre Pe-
drissos i carretera de Sentmenat.

A banda de les feines d’asfal-
tat, també s’han fet els treballs de 
pintura i senyalització viària  i de 
col·locació de mobiliari urbà. 

Aquests treballs al carrer 
Major i al carrer d’Anselm Clavé 
s’inclouen dins la segona fase de 
remodelació de L’Illa del Centre, 
l’espai central del municipi que 
està sent objecte d’una reforma in-
tegral amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de l’espai urbà, potenciar 
aquesta zona com a pol comercial, 
pacificar el trànsit de vehicles i fa-
cilitar la mobilitat dels vianants.

L’Ajuntament ha aprofitat el 
període estival per intensificar els 
treballs de millora de la via públi-
ca i de diversos equipaments mu-
nicipals. A banda de la renovació 
del centre urbà i dels nuclis antics 
de Castellar i Sant Feliu del Racó 
s’han fet altres treballs com la mi-
llora de centres educatius aprofi-
tant les vacances escolars -Escola 
Municipal d’Adults, Escola Emili 
Carles-Tolrà, Escola Municipal de 
Música Torre Balada, Escola Bo-
navista i Escola Sant Esteve- i la 
remodelació de diversos equipa-
ments municipals.

els carrers Major i Anselm 
Clavé ja estan enllestits

Moment dels treballs d’asfaltat al carrer d’Anselm Clavé. || C. DÍAZ

Aquesta setmana s’han fet els treballs d’asfaltat i de senyalització

 Cristina Domene

Dimecres a la tarda es va asfaltar el carrer Major.  || C. DOmeNe 

Un d’aquests equipaments 
és l’Espai Tolrà, que serà objecte 
d’una actuació que inclou l’arran-
jament de la façana exterior i una 
part de la coberta, l’adequació de 
locals amb façana al carrer de Por-
tugal (entre d’altres un nou casal 
de joves i el nou local de Càritas – 

Via Solidària), l’obertura d’un accés 
independent per al magatzem de 
la Brigada Municipal i l’habilita-
ció de sortides d’emergència. Tot 
i que els treballs ja han començat, 
tindran una durada de cinc mesos 
i suposaran un esforç inversor de 
més de 800.000 euros. 
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política

Malgrat que es va anunciar que seria 
a la Sala Blava de l’Espai Tolrà, final-
ment el sopar solidari que organitza la 
secció local d’ERC es celebrarà el pro-
per dilluns 10 de setembre a la plaça 
d’El Mirador.  Segons va confirmar  

el sopar solidari d’erC es 
trasllada a la plaça d’el Mirador

Familiars de Jordi 
Cuixart participaran 
a la botifarrada 
popular que tindrà 
lloc el proper dilluns

ERC Castellar en una roda de premsa 
que va tenir lloc dimarts passat, l’acte 
que vol expressar “el suport als pre-
sos polítics” comptarà amb la parti-
cipació de familiars de Jordi Cuixart. 

Aquesta iniciativa d’ERC té una 
marcada voluntat d’integrar-se en la 
programació d’actes de la Festa Major. 
Concretament, la formació ha apostat 
per una botifarrada popular que co-
mençarà a partir de les 20.30 hores a 
la plaça d’El Mirador.  Els diners que es 
recaptin al sopar - 10 euros per botifar-
ra - es destinaran a l’Associació Catala-
na de Drets Civils “que dona suport 

ERC | Suport ALS preSoS

econòmic a les famílies dels presos 
polítics”, explica Rafa Homet, porta-
veu d’ERC Castellar.   “El sopar és un 
toc d’atenció, un recordatori, com 
ho són els llaços grocs, per posar de 
manifest que no és una festa major 
normal”, remarca Homet. En aquest 
sentit, el portaveu reconeix que hi ha 
el perill “que es normalitzi la situa-
ció que hi hagi persones a la presó 
per motius polítics”. Tot i que fa 10 
mesos que estan a la presó, Homet 
assegura que el seus familiars ex-
pliquen que són“ells els qui para-
doxalment transmeten ànims a 
la ciutadania perquè es continuï 
mobilitzant i no defalleixi”.

ofrena floral i acte unitari

D’altra banda, ERC Castellar ha fet 
públic que enguany no participaran 
a l’acte institucional de la Diada Na-
cional de Catalunya que tindrà lloc a 
la plaça Catalunya a les 11 hores.  Els 
republicans asseguren que de mo-
ment no els han convocat formalment 
a participar-hi. Tanmateix, des d’ERC 
apunten que seguiran convocant i par-
ticipant a la tradicional ofrena floral 
que es durà a terme al carrer de les 
Roques, a Cal Targa, a les 10 hores. A 
més, també es sumaran a l’acte que ha 
convocat l’ANC de Castellar a la plaça 
d’El Mirador a les 11 hores.   ||  r.gómeZ

Membres de l’executiva d’ERC Castellar, dimarts passat || r. gómeZ

La formació política de Ciutadans a Castellar va fer dijous passat una acció 
d’eliminació de llaços grocs en alguns punts de la vila. Segons informa la 
formació taronja, van actuar pintant de negre llaços grocs que existien en 
alguns carrers de Sant Feliu, i de la pròpia carretera que connecta amb 
Castellar i també a la plaça del Munt a El Racó. Des de Ciutadans de Cas-
tellar informen que la seva formació es vol afegir a la campanya de “su-
pressió de simbologia als carrers i places” que s’està duent a terme a 
d’altres municipis catalans. El partir vol subratllar que “l’espai públic 
és de tothom” i que seguiran insistint “fins aconseguir que aquests es-
pais siguin respectats”.  D’altra banda, Castellar en Comú ha emès un 
comunicat on afirmen que no volen que hi hagi una “ocupació massiva” 
de l’espai públic castellarenc amb uns símbols determinats,  ja que pot 
generar “conflictes” i demanen “sentit comú” a tothom.  || reDACCió

Ciutadans elimina 
llaços grocs a la vila

Dos membres de Ciutadans pinten un llaç negre a El Racó. || CeDiDA

poLÈMICA | LLAçoS groCS

Per segon any consecutiu, la plaça 
Catalunya tornarà a acollir l’acte 
institucional de la Diada a partir de 
les 11 del matí. El punt de trobada 
serà la senyera que corona un dels 
extrems de la plaça. Allà es durà a 
terme l’ofrena floral dels diferents 
grups polítics locals i entitats locals 
que hi participin, i la lectura del ma-
nifest. En aquesta ocasió, la Jove Or-
questra de Castellar del Vallès inter-
pretarà El Cant dels segadors.  

D’altra banda, una hora abans, 
a les 10 hores, tindrà lloc el tradicio-
nal acte independentista al carrer de 
les Roques. Com és habitual, es durà a 
terme una ofrena floral davant de Cal 
Targa,  emplaçament que va ser casa 
d’estiueig del president de la Genera-
litat Lluís Companys. Des de Caste-
llar en Comú han anunciat en un co-
municat que no participaran en l’acte 
de Cal Targa. “Els comuns castella-

La vila viurà un 11 de Setembre amb tres actes
L’acte institucional 
conviurà amb l’ofrena 
floral a Cal targa i una 
proposta de l’ANC

rencs estem  a favor del dret a deci-
dir” però que no són “ni sobiranistes  
ni independentistes”, motiu pel qual 
no hi assistiran.   

Com a novetat d’enguany, des 
de la secció local de l’ANC han convo-
cat un tercer acte que tindrà lloc a les 
11 hores a la plaça d’El Mirador. L’ac-
te compta amb el suport de diverses 
formacions polítiques com Decidim, 
Junts per Castellar, la CUP i ERC, i 
també d’entitats com la CAL, segons 
ha confirmat l’Assemblea de Castellar.

mobilització de l’anc a barcelona

Sota el lema ‘Fem República Catalana’ 
l’ANC i Òmnium Cultural han convo-
cat una mobilització a Barcelona que 
en aquesta ocasió té per objectiu re-
ivindicar que es compleixi “el man-
dat que la ciutadania va expressar 
el primer d’octubre”. És la primera 
diada després del referèndum sobi-
ranista de l’1-O, i és per això que per a 
Trini Pérez, coordinadora de l’ANC de 
Castellar, “serà la Diada més reivin-
dicativa” dels últims anys. “Malgrat 
que la República es va declarar, no 
es va arribar a implantar. Insistim 
que l’1-O és vàlid  i hem de seguir llui-
tant per aconseguir la independèn-
cia de Catalunya”, afegeix Pérez. La 

DIADA NACIoNAL | ACtIvItAtS

ofrena floral dels grups municipals l’any passat a la plaça Catalunya.|| Arxiu

coordinadora de l’ANC, apunta que a 
la jornada de l’11 de setembre també 
es mobilitzaran pels “presos polítics, 
perquè fins que no s’aconsegueixi 
que estiguin a casa, cap negociació 
no tindrà sentit. Tot plegat, és una 
injustícia”.

L’organització ha detallat que per 
aquesta Diada la mobilització es tra-
duirà en una gran onada sonora que 
unirà la plaça de les Glòries de Bar-
celona amb el Palau Reial. Al punt de 
les 17.14 hores es demanarà silencia 
als participants i un coet marcarà el 
tret de sortida de l’onada que comen-
çarà al tram 37, a la cruïlla del carrer 
de Castillejos amb l’avinguda Diago-
nal. “Demanem que la gent expres-
si amb soroll el seu malestar”, afe-
geix Pérez.  Tant les banderoles que 
marcaran el ritme de l’onada com la 
resta de marxandatge de la mobilitza-
ció d’ANC i d’Òmnium estaran rubri-
cats amb el color corall perquè tal com 
recorda Pérez “era el color de les bri-
des que tancava les urnes de l’1-O”. 

Des de Castellar, l’ANC preveu 
que es desplacin 10 autocars per par-
ticipar-hi. Els autocars sortiran des de 
la Ronda Llevant a partir de les 14.30h. 
La comitiva castellarenca ocuparà el 
tram 35 a Barcelona.   || r.gómeZ 
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ensenyament

Falten quatre dies per a l’inici del 
curs 2018-2019. Aquests dies tot el 
personal docent s’està preparant per 
afrontar les classes. Justament, per 
agafar forces, l’Ajuntament de Cas-
tellar i el Servei Educatiu del Vallès 
Occidental VIII  - que inclou les po-
blacions de Castellar, Sentmenat, 
Sant Llorenç Savall, Palau-solità i 
Plegamans i Polinyà- van organit-
zar dimecres l’acte d’inici del curs 
escolar amb una visita guiada pel 
patrimoni de Castellar, conduïda 
pel castellarenç Llorenç Genescà, 
de Caminant amb la Història.

Abans de la visita, als Jardins 
del Palau Tolrà va prendre la parau-
la Joaquim Núñez, inspector coor-
dinador de zona del departament 
d’Ensenyament de la Generalitat. 
Núñez va apuntar les cinc línies mes-

el curs escolar de la 
comarca s’inaugura a  
Castellar del vallès

Llorenç Genescà, de Caminant amb la Història, amb els professors davant la font del palau Tolrà.  || J. rius

tres que vol seguir el departament 
en aquest nou curs. El primer àmbit 
a què es va referir és el de projecte. 
En aquest sentit, va apuntar que el 
conseller d’ Ensenyament, Josep 
Bargalló “s’ha compromès a treba-
llar per un projecte comú de país, 
transversal, amb innovació, inclu-
sió, cohesió, de no segregació i amb 
una FP eficaç”. La segona línia que 
es vol abordar és la “llibertat d’ac-
ció” dels centres educatius. 

 Una tercera línia d’actuació és 
que el departament d’Ensenyament 
vol adoptar el compromís “de donar 
suport als centres, a l’autonomia 
pedagògica i a mobilitzar recur-
sos que s’han anat perdent”. Una 
quarta orientació que s’ha propo-
sat seguir l’administració catala-
na és la “voluntat de prestigiar la 
tasca docent i de reconeixement 
a les activitats dels mestres”. Fi-
nalment, el cinquè àmbit destacat 

 Jordi Rius

d’acció és “el servei a les famílies i 
a l’aprenentatge”.

La directora del CRP del Vallès 
VIII, Maria Dolors Arumí, va asse-
nyalar que des de fa alguns cursos 
“ens agrada conèixer més l’entorn 
dels nostres municipis”. És per 
això, que a cada inici de curs , s’han 
fet visites al castell de Sentmenat o 
a la Vall d’Horta. Arumí va destacar 
que “conèixer l’entorn ens ajuda 
a respectar-lo i a fer-nos crèixer 

com a ciutadans” i que, “com a do-
cents,  tenim l’obligació de no pri-
var d’aquest coneixement als nos-
tres alumnes”.

L’alcalde de Castellar, Ignasi Gi-
ménez, va cloure l’acte donant im-
portància a la idea d’“educar en la 
sensibilitat i en despertar l’espe-
rit crític dels infants” i va reivin-
dicar “posar en el centre del debat 
públic l’educació” a més de desit-
jar un “fantàstic curs escolar” a la 

professionals i regidors d’educació fan 
una visita guiada pel patrimoni de la vila

comunitat educativa que s’aplegava 
als Jardins.

La jornada va continuar amb 
la visita guiada que es va fer davant 
del Palau Tolrà. Seguidament, els 
visitants van  poder veure la cripta 
dels Tolrà així com l’interior de l’es-
glésia de Sant Esteve. La comitiva 
també va visitar la sala de plens de 
l’antic Ajuntament, al carrer Major. 
L’acte es va acabar amb un aperitiu 
a El Mirador. 
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actualitat

L’evolució positiva que ha experimen-
tat el petit de 4 anys que va patir una 
greu mossegada d’un gos a l’Airesol 
D el 28 d’agost passat li va permetre 
rebre l’alta de l’hospital Parc Taulí de 
Sabadell a principis d’aquesta setma-
na, segons ha pogut saber L’ACTUAL. 
El nen va ser atacat dimarts a la nit de 
la setmana passada al carrer Ginesta 
quan el gos d’una veïna es va escapar 
del domicili i va mossegar-li la cara 
produint-li ferides que han necessitat 
més de 30 punts de sutura a la galta. 
La seva família ha posat una denún-
cia penal davant dels Mossos contra 
els propietaris de l’animal, un gos bar-
reja de mastí i pastor alemany que no 
és considerat un exemplar potencial-
ment perillós.

D’altra banda, des de divendres 
passat el gos està en observació vete-
rinària durant un període mínim de 
quinze dies en un domicili diferent al 
del lloc dels fets. L’encarregat d’avalu-
ar-lo i fer-li el control sanitari és un ve-
terinari etòleg recomanat per la Pro-

tectora de Caldes. L’Ajuntament ha 
obert un expedient informatiu sobre 
els fets que ara està supeditat a les di-
ligències judicials engegades arran de 
la denúncia de la família del nen.

ja havien advertit el propietari

Segons la família, els fets van tenir lloc 
dimarts 28 d’agost sobre les nou de la 
nit. El nen estava al carrer amb els seus 
pares quan el gos d’un veí proper al do-
micili de la seva família es va escapar 
de la casa i va mossegar-lo. També de-
nuncien que ja havien advertit el pro-
pietari del gos de la seva perillositat i 
agressivitat. Un portaveu de la família 
va explicar a L’ACTUAL que “havíem 
avisat reiteradament al propietari 
que el seu gos mostrava un compor-
tament violent, era agressiu, però ell 
no havia pres mesures, se’n desen-
tenia”. En aquest sentit, la família rei-
vindica “que s’hauria de vigilar més 
el compliment de la normativa per-
què això que ha passat no es repetei-
xi més”.  ||  reDACCió

El nen de l’Airesol D atacat 
per un gos va rebre l’alta 
principis de setmana

uRbANITzACIoNs | SuCCeSSoS ENTITATs | reNovACIó CuRsos | INSCrIpCIó

El Servei Local de Català va obrir dijous 
el termini perquè l’alumnat de nova in-
corporació sol·liciti dia i hora per dur a 
terme les proves de col·locació necessà-
ries per accedir a algun dels nous cursos 
que començaran a finals de setembre.
Les proves, que es realitzaran fins al 
18 de setembre, són el pas previ per 
poder formalitzar la inscripció a l’ofer-
ta formativa del curs 2018-2019 a Cas-
tellar.  Així, un cop realitzada la prova, 
els nous alumnes hauran de  matricu-
lar-se al curs que pertoqui segons el seu 
nivell de l’idioma, de dilluns a dijous de 
10 a 13 h o, els dies 17 i 18 de setembre, i 
també a les tardes de dilluns, dimarts i 
dijous de 17 a 19 hores.

De la modalitat presencial, el Ser-
vei Local de Català ofereix Sessions ini-
cials adreçades a persones nouvingu-
des que no entenen el català i també el 
nivell Intermedi 1 (primer mòdul del ni-
vell B). Per que fa a la modalitat semi-
presencial, s’ofereixen tots els nivells: 
Bàsic (A2), Elemental (B1), Interme-
di (B2) i Suficiència (C1). Les persones 
interessades a obtenir més informació 
sobre aquesta oferta poden enviar un 
correu electrònic a l’adreça castellar-
valles@cpnl.cat o bé trucar al telèfon 
93 714 30 43.    ||  reDACCió

El Servei Local 
de Català obre 
nous terminis

els pares del petit han denunciat penalment 
els propietaris de l’animal per l’agressió

El Casal d’Avis té una nova junta des d’aquest estiu i amb l’arribada del 
curs, el nou equip ha volgut presentar-se a les autoritats municipals. Di-
mecres a la tarda la presidenta, Montse da Silva, acompanyada de la nova 
junta va reunir-se amb l’alcalde, Ignasi Giménez, i el primer tinent d’al-
calde, Joan Creus. Da Silva estarà acompanyada en aquest nou projecte, 
de quatre anys, pel vicepresident, Josep Moya; la secretària, Pepi Vaca; el 
tresorer, Lauren Puigdomènech; i els vocals, Àngela del Moral, Julià Ri-
batallada, Manel Aros i Fernando Redondo. “Ja hem començat a treba-
llar i la nostra intenció és dotar els casals d’un aire més innovador”, 
ha dit la nova presidenta, Montse da Silva.  || CristiNA DOmeNe

Es presenta la nova 
junta del Casal d’Avis

La nova junta del Casal d’Avis amb l’alcalde i el primer tinent d’alcalde. || C. D. 
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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.
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El cercle de col·leccionistes de Cas-
tellar del Vallès està de dol.
A finals del passat més agost, va 
morir un molt apreciat veí i col-
leccionista  del nostre poble, el Sr. 
Àngel López Lluna als 74 anys.
El cercle de col·leccionistes, lamen-
ta aquesta perduda i vol fer arribar 
a tota la seva família el nostre més 
respectuós condol, ja et trobem a 
faltar Àngel.
Tal com ell ho voldria, els col-
leccionistes de Castellar del Vallès 
continuarem amb la nostra exposi-
ció, prevista per als dies vuit, nou i 
deu de setembre, a l’edifici del Mi-
rador, de la nostra localitat. Gràci-
es per la vostra atenció.  Descansa 
en pau Àngel.

Nota de condol

 Cercle del Col·leccionista

Catalans, tots els que ens sentim 
part d’aquest país després de lus-
tres de viure-hi agermanats: Mal-
grat les diferències d’origen, de cul-
tura, d’idees i opinions, junts hem 
forjat el que som amb la suor del 
millor de cadascú, intentant donar 
sentit al nostre viure i deixar quel-
com millor als nostres fills. 
 Però el que s’havia aconse-
guit ara està en perill, i no per culpa 
dels altres ni de l’Estat. Avui ja ho 
podem dir alt i clar: Els nacionalis-
tes partidaris de la independència 
per damunt de tot, seguint els seus 
líders a qui fa un any van forçar a 
prendre aquesta opció, han provo-
cat el caos polític i la tensió social 
entre tots nosaltres, fins crear, a 
base d’entestar-se ara amb els lla-
ços, un clima inaguantable que de-
riva en brots d’enfrontament social. 
Què se’n ha fet del seny? L’obsessió 
no els deixa veure que la seva acti-
tud és provocadora, que dona argu-
ments als grups de dreta dura per 
sumar més adeptes? I digueu-me 
si no causa malestar l’abús desca-
rat que fan del seu proselitisme 
polític a l’omplir, per exemple, els 
xats familiars d’imatges, enllaços i 
acudits en referència al tema. Això 
atipa massa. 
És una forma encoberta de coacció 
i a la vegada una falta de respecte a 
la pluralitat del pensament famili-
ar. Diuen que ho fan pel bé de tots, 
però és una fal·làcia. No són inge-
nus. Lluiten per imposar el seus in-
teressos i prou. Bé, potser alguns 
creuen que fan el millor pel seu 
país i per això es creuen millors. 
Es poden enganyar a ells matei-
xos, però no ens deixem enredar. 
En ple segle XXI estan enamorats 
d’un somni polític pel qual ho dona-
rien tot. Pura visceralitat emocio-
nal, lluny de la realitat social d’ara. 
No volen esperar que un dia sigui 
possible. Per això actuen com em-
bogits, són activistes fervorosos. 

Què se n’ha fet del seny 
català?

 Josep Manel Martí saurí

El otro día leí un artículo en su dia-
rio L’ACTUAL del suceso ocurrido 
en el Airesol D en el que un perro 
suelto mordió a un niño de 4 años.

Perros sueltos en 
Castellar del Vallés

 José Domingo

El seny, la reflexió seriosa, no els 
interessa, perquè els faria veure 
els seus errors i el mal que estan 
fent als seus conciutadans. Enca-
ra que estic segur que tots tenim 
semblants bons desitjos: treball, 
salut, cultura i pau, que ens pro-
porcionin un mínim benestar per 
afrontar el dia a dia amb tranquil-
litat, és evident que degut a l’ac-
titud poc assenyada d’aquests 
grups s’està tornant difícil asso-
lir aquest objectiu que hauria de 
ser comú. Per això ara ens toca 
dir prou! Ja s’ha fet prou mal. No 
hem de permetre que continuin 
enfrontant-nos, ni respondre a 
les seves provocacions. Segur 
que la majoria de catalans estem 
d’acord en què no hi hauria d’ha-
ver ni presos ni exiliats per raons 
de criteri polític, és cert, però com 
que malauradament els responsa-
bles no van fer prou bé els deures, 
n’hi ha alguns que potser pagaran  
l’error davant la llei. Sabien que 
s’hi arriscaven. És lògic que n’ha-
gin d’assumir les conseqüències.
 Cerquen, doncs, argu-
ments sòlids per combatre la falta 
de seny. No tinguem por de ser crí-
tics, ni la crítica dels altres. Joves i 
homes i dones sensats que convi-
vim ara aquí: Fem un esforç d’em-
patia i de seny per cercar junts 
el que és essencial pel bé de tots 
els catalans. Parlem-ne. Necessi-
tem un govern com cal que treba-
lli per a tots, capaç per al diàleg i 
els pactes. Segur que amb seny i 
bona voluntat podrem arribar a 
entendre’ns de nou i es solucio-
naran molts problemes.

Mossèn Pedro Iglesias Martínez, 
Diaca de l’Església de Terrassa, ha 
mort el dia 3 de setembre de 2018, 
confortat amb els Sagraments de 
l’Església. El Sr. Bisbe, el seu Bisbe 
Auxiliar i el clergat ho fan saber als 
fidels de l’Església, perquè l’enco-
manin a la misericòrdia del Senyor.
La celebració exequial serà a la par-
ròquia de Sant Esteve de La Garri-
ga el dimarts 4 de setembre a les 17h.
Mn. Pedro va servir a la nostra par-
ròquia de Sant Esteve de Castellar 
durant els anys que mn. 
Joaquim Fluriach va ser-ne el rector 
(2014 - 2017). A les misses de la nos-
tra parròquia del cap de setmana 8 i 
9 de setembre també pregarem Déu 
per ell. A. C. S.

Nota de condol

 parròquia de sant Esteve

Can Carner también existe en Castellar del Vallés Can Carner es un barrio 
amplio, tranquilo, con mucha luz. Es ideal para los niños y niñas por los par-
ques y plazas, por la quietud y el binestar de sus calles. Es un espacio lleno 
de vida pero como siempre el incivismo por un lado y la dejadez del Ayunta-
miento por otro están convirtiendolo es un barrio con una deficiencia en el 
mantenimiento público que hace que pasear por él se convierta en una pe-
sadilla. || ArACeLi sANAbriA herNáNDeZ

Can Carner también existe

En primer lugar, mi solidaridad 
con la familia, deseando que el 
niño se encuentre bien.
Yo soy una persona mayor, que 
tiene una perra pequeña de 7 kilos 
generalmente voy a pasear con ella 
(siempre con la correa y la placa 
identificativa del censo) por el 
parque que va de la iglesia al pár-
quing que desemboca en las ca-
lles Ermot y San Sebastiá donde 
cada día hay más perros de raza 
peligrosa completamente sueltos 
y sin bozal. 
Hace apenas un mes mi perra su-
frió el ataque de un pastor alemán 
que iba suelto y sin bozal, la mor-
dedura fue bestial, le rajó de lado 
a lado la espalda, no le agujereó el 
pulmón por milagro, un cm más y 
mi perra estaría muerta. No quiero 
ni imaginarme si llego a ir con al-
guna de mis nietas (apenas tienen 
un año) y ocurre dicha situación. 
Posiblemente estaría escribiendo 
este articulo desde la cárcel. 
Fui a la policía local de Castellar 
con mi perra para que vieran la 
mordedura y para informar de la 
situación que hay en dicho parque, 
perros peligrosos sueltos, cagán-
dose por todas partes etc, incluso 
les informé de los horarios 
donde podían ver lo que les
estaba comentando.
Su respuesta fue que tienen pocos 
efectivos para llevar a cabo su tra-
bajo, y que les llamara por teléfono 
cuando se diera el caso… impresi-
onante  la respuesta y solución… 
(a parte de ver la perra con toda 
la espalda cosida en ningún mo-
mento se interesaron ni tuvieron 
el detalle de preguntar como esta-
ba de salud ¿?? qué poca sensibili-
dad humana caracteriza a los uni-
formados ¿??)
Señores de la Policía …. Señores del 
Ayuntamiento, pónganse las pilas 
y hagan su trabajo que les esta-
mos pagando cada mes su sueldo 
para que nos protejan de perso-
nas incivilizadas. 
No esperen que un perro muer-
da a otro niño, o a una persona 
mayor, o incluso a otro perro que 
va correctamente amarrado y con 
la placa identificativa.

  Junts per Castellar

  Rafa Homet *

a nostra Festa Major és 
l’esdeveniment que posa 
el punt i final a l’estiu de 
molts castellarencs. Cor-
refocs, cercaviles, curses, 

concursos, concerts... la raó de ser 
de totes aquestes activitats, i en dar-
rer terme de la Festa Major en el seu 
conjunt, és la comunitat. Són dies 
per sortir al carrer, dies en què xer-
rem, ballem, escoltem, participem, 
ens retrobem, juguem, compartim... 
En definitiva,és el moment idoni per 
enfortir els nostres llaços afectius, 
no només com a castellarencs, sinó 
també com a membres d’una comu-
nitat que comparteix quelcom més 

a Diada Nacional de Ca-
talunya i la nostra Festa 
Major acostumen a barre-
jar-se en el temps, més a la 

vora o més enmig, però sempre lligades.
Ja ens va bé, són dos actes cívics de 
ciutadania amb conceptes ben pro-

L

L

Bona Festa Major, sigueu 
d’on sigueu

Fem poble, fem 
República: bona festa 
Major!

que un municipi. 
Malgrat tot, creiem que Castellar es 
mereix més i millor. La veritat és que 
parlant amb comerciants de diverses 
zones de Castellar constatem que, ex-
ceptuant algunes poques zones del 
municipi -més actives-, amb el pas 
dels anys Castellar s’ha anat conver-
tint en una ciutat dormitori. La nos-
tra concepció de Castellar és que no 
només ha de ser només un municipi 
on viure, sinó que ha de ser un lloc 
on fer vida, que és molt diferent. En 
aquest sentit, apostem perquè Cas-
tellar sigui un poble singular, que 
bategui, que tingui vida i que mar-
qui perfil propi. I una de les mane-
res de començar a fer-ho és replan-
tejant-nos el model de Festa Major. 
La Festa Major tal com està plante-
jada actualment, i a l’igual que molts 
altres aspectes de rellevància per al 
municipi, està dissenyada per al Cas-

tellar dels anys 90, un poble de poc 
més de quinze mil habitants i que 
concentra la majoria de l’activitat 
al centre urbà. A mida que Caste-
llar creixia, s’hauria d’haver actuat 
per adaptar el conjunt del poble als 
canvis, però malauradament no ha 
estat així i ara ens trobem amb un 
poble amb forts desequilibris entre 
el centre i la perifèria.
Si bé és cert que molts barris cele-
bren al llarg de l’any la seva pròpia 
festa, creiem que la Festa Major ha 
de sortir -encara més- del centre i 
que cada barri de Castellar se n’ha de 
sentir partícip, perquè la realitat és 
que en molts d’ells no sembla ni que 
sigui Festa Major. Perquè si dèiem 
que l’objectiu de la Festa Major és 
fer comunitat, s’ha de mirar d’im-
plicara tota la comunitat.
Dit això i per acabar, desitgem a 
tots els castellarencs i castellaren- continua a la pàgina 11

ques una bona Festa Major i que la 
gaudiu al màxim, sempre amb ci-
visme, respecte i responsabilitat.
També aprofitem per agrair a totes 
les entitats la feina que fan perquè 
puguem gaudir-la.

pers: és català qui vol ser-ho perquè 
així ho sent –independentment d’on 
hagi nascut o on resideixi en aquest 
moment- i aquest mateix sentiment 
de voluntat s’aplica a la festa. Estem 
de festa quan volem, digui el que digui 
el calendari festiu. Estem de festa per 
Sant Jordi malgrat sigui laborable, 
i som una àmplia majoria els qui no 
ens sentim de festa el 12 d’octubre.
Castellarencs i castellarenques tenim 
aquest sentiment compartit per Sant 
Josep i també per Festa Major. Són 
dies de tancar l’estiu abans de l’ini-
ci de la rutina que, per a la majoria, 
coincideix amb el principi del curs 
escolar, a pocs dies de la tardor. Són 
dies d’estar de Festa, de sortir al car-
rer, de badar, retrobar-se i xerrar, 
d’aprofitar qualsevol excusa per a 
trobar-se i compartir.
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opinió

tots ens agrada tenir 
un temps de lleure 
per dedicar-lo a l’en-
treteniment i la di-
versió. Treballar és 

necessari, però cal fer-ho amb me-
sura. Abans la feina i les obligaci-
ons eren allò quotidià que ocupava 
el temps gairebé en la seva totali-
tat, per això les comunitats necessi-
taven establir temps d’esbarjo que 
permetés durant uns dies deixar de 
banda la feina i abocar-se a l’alegria 
i la diversió. D’aquí venen les fes-
tes majors que a Catalunya es van 
començar  crear cap al segle XIII. 
Cal dir que, com en gairebé tot, les 
religions van influir tot aglutinant 
les celebracions en actes i rituals 
religiosos però el poble va saber 
obrir l’abast de la festa a activitats 
més laiques. Després d’un any amb 
pregones jornades de treball i es-
forç, la festa major del poble ser-
via per dona via lliure a la diversió.
Actualment, però,  l’oferta d’oci és 
extensa i continuada. Tenim facili-
tat per gaudir de cinema, ball, gas-
tronomia, parcs temàtics, exposi-
cions, teatre,... Si volem, i podem, 
tenim l’oportunitat de divertir-nos 
cada dia i assistir a esdeveniment 
culturals i lúdics cada cap de setma-
na. A banda, no cal dir, de les pos-
sibilitats que ens donen les noves 
tecnologies a casa nostra.
Arran de l’exposat abans, algú pot 
pensar que ara les festes majors no 

  Inaugurada queda. || JOAN muNDet

Festa Major necessària

A pLAÇA MAJoR

GAbI RuIz
Director de lleure

tenen sentit i que només són una 
reminiscència del passat. Doncs, 
qui ho pensi va errat. Ara més que 
mai la Festa Major és totalment ne-
cessària i imprescindible. La Festa 
Major és i ha de ser el punt de tro-
bada de la comunitat, del poble, de 
la gent. El moment en que s’aban-
doni per uns dies la recerca de la 
diversió  individual i es busqui la di-
versió participativa. Aquests han 
de ser dies de coneixença i d’expe-
rimentació; de compartir el carrer 
i el temps no només amb els famili-

ars i amics, sinó també amb veïns i 
desconeguts.
Durant la Festa Major aprofitarem 
per lluir les nostres tradicions més 
arrelades, bé siguin pròpies, adop-
tades o recuperades: gegants, di-
ables, bastoners, gitanes, cara-
melles, castellers, fira,... i també 
mostrar i consolidar les més re-
cents: correlocals, vilabarrakes, 
cursa de trastos,... 
A la nostra vila el programa de 
Festa Major està farcit d’activitats 
organitzades per les entitats i això 

és una mostra de la capacitat i vo-
cació associacionista de casa nos-
tra, per això no podem deixar per-
dre l’oportunitat de fer d’aquesta 
festa el moment idoni per aconse-
guir que Castellar assoleixi i man-
tingui la seva pròpia personalitat 
i també consolidar individualment 
el sentiment de pertinença a un col-
lectiu inigualable: els castellarencs.
Sortim a carrer, gaudim de la festa, 
compartim el temps i la diversió. 
Demostrem que la Festa Major és 
nostra i és necessària.

La Festa Major és i ha 

de ser el punt de 

trobada de la comunitat, 

del poble, de la gent

 

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

12.000 usuaris 
únics mensuals

 Ignasi Giménez *

es obres de remode-
lació del carrer Major 
estan pràcticament 
enllestides a falta de 
petits retocs. Era una 

obra necessària per recuperar la 

Nova vida 
al carrer 
Major

ve de la pàgina 10

No és que sigui festa, és que estem 
de festa.
Hem dit per activa i per passiva que 
Castellar mereix que la Festa Major 
es posi al dia pel que fa a disseny, ac-
tivitats i propostes per a tots els pú-
blics. No és una qüestió de pressupost, 
és, sobretot, una qüestió de voluntat, 
imaginació i capacitat d’implicar a tot-
hom, de fer que tanta gent com sigui 
possible es faci pròpia la festa. Tre-
ballarem per a que sigui així en breu.
Però, fins que arribi el moment, exer-
cim el valor republicà de la fraternitat, 
sortim al carrer, posem-nos de festa 
i continuem estimant, tots plegats, 
aquest poble, aquest país i la seva gent.
Bona Festa Major!
* portaveu grup municipal ERC

L

plenitud d’aquesta via històrica de 
la vila, que havia perdut part de la 
seva vitalitat comercial.
La obres del carrer Major formen 
part de la segona fase de remodela-
ció de L’Illa del Centre que ha esde-
vingut l’espai central del municipi i 
que està sent objecte d’una reforma 
integral amb l’objectiu de millorar 
la qualitat de l’espai urbà, potenci-
ar aquesta zona com a pol comerci-

al, pacificar el trànsit de vehicles i 
facilitar la mobilitat dels vianants.
Amb les obres hem convertit aquest 
carrer en plataforma única, hem 
adaptat els passos de vianants a la 
normativa d’accessibilitat, hem am-
pliat voreres, hem renovat la xarxa 
d’aigua potable i hem previst una 
canalització que en un futur ens 
permetrà soterrar la xarxa de te-
lecomunicacions.

L’objectiu és donar una nova vida 
al carrer Major, recuperar la seva 
centralitat i impulsar la seva vita-
litat comercial. Estic convençut 
que ho aconseguirem gràcies al ta-
rannà i la capacitat d’emprendre 
dels veïns i comerciants del car-
rer. De fet, em consta que ja estan 
posant fill a l’agulla i per Carnes-
toltes tornarem a gaudir d’un car-
rer Major novament engalanat i de 

festa. Entre tots tornarem a donar 
al carrer Major el protagonisme 
que es mereix.
Cal agrair també la paciència que 
han tingut el veïnat i els comerci-
ants durant els dos mesos i mig que 
han durat les obres. Espero que hagi 
valgut la pena suportar els i incon-
venients que suposa tenir un carrer 
aixecat. Disculpeu les molèsties.
* Alcalde de Castellar del Vallès
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Després de les vacances d’estiu, Ràdio 
Castellar i el portal lactual.cat  en-
geguen una programació especial 
a partir d’aquest divendres i fins al 
pròxim dimarts, 11 de setembre, de-
dicada a fer un seguiment informatiu 
de la Festa Major de la nostra vila. A 
través de les ones, a la 90.1 de la FM, 
i d’Internet, al web www.radiocaste-
llar.cat o www.lactual.cat es podran 
seguir actes en directe en format 
àudio però també en vídeo streaming.

La programació especial de la 
ràdio va arrencar amb la retransmis-
sió del lliurament de la medalla de la 
vila que es va fer ahir a l’institut Cas-
tellar, que enguany ha celebrat els 
seus 30 anys d’existència. També hi 
haurà un programa especial avui al 
vespre amb el pregó del Mago Pop 
com a plat principal, així com l’11 de 
setembre, en què la ràdio surt al car-
rer a fer seguiment de tots els actes 
lligats a la Diada Nacional que tenen 
lloc al nostre municipi.

Com a novetat, aquest any, 
també s’incorporaran retransmis-

vídeo streaming per Festa Major 

Ràdio Castellar fent el programa especial per la festa de sant Feliu, el juliol.  || q. PAsCuAL.

L’ACtuAL i ràdio Castellar incorporen aquest canal tecnològic a les 
retransmissions de la Festa, que també tindrà 3 programes especials

sions en vídeo streaming, una nou 
canal tecnològic que lactual.cat ja fa 
servir des de fa més d’un any. També 
seran la Medalla de la Vila i el pregó, 
els protagonistes del vídeo streaming, 
que es podrà seguir a través de les 
nostres xarxes socials i del canal de 
youtube de L’ACTUAL.

Com en els darrers anys, es farà 
un seguiment exhaustiu a través del 

  Redacció

MITJANs | FeStA MAJor

portal de lactual.cat amb informa-
ció actualitzada minut a minut amb 
cròniques i notícies que també es po-
dran seguir a través del nostres Fa-
cebook, Twitter, Instagram i Canal 
de Youtube.

Seguiu-nos i participeu amb 
nosaltres a la festa major 2018 de Cas-
tellar amb els hastags #fmcastellar18 
#festamajorcastellar18.  

L’Estudi 37, el programa de reggae de Ràdio Castellar,  presenta la seva 14a 
temporada aquesta Festa Major i ho fa acostant la cultura musical jamai-
cana al Calissó d’en Roca. Aquest proper dissabte 8 de setembre a partir 
de les vuit del vespre es podrà veure i escoltar les seleccions que ens ofe-
rirà el selector castellarenc Nuta, que forma part del soundsystem bar-
celoní King Horror Sound i de les seleccions que ens porten les Purple 
Rockets, un soundsytem femení que ens deixarà gaudir de les veus de les 
seves dues cantants alhora que podrem escoltar les seleccions de ritmes 
de la millor música jamaicana. 

Serà una nit 100% reggae en què la música sonarà des de la inaca-
bable colecció de vinils de tots dos col·lectius i que acostarà el format 
soundsystem – típic a l’illa caribenya – a la Festa Major de Castellar del 
Vallès.  || reDACCió

Festa reggae amb 
col·laboració de la ràdio

El soundsystem femení purple Rockets actuaran al Calissó d’en Roca. || r. gómeZ

RàDIo CAsTELLAR |  eStuDI 37
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Després d’una difícil temporada a Pri-
mera Catalana, la UE Castellar va co-
mençar amb una derrota el retorn a Se-
gona, enfront del Vic-Riuprimer (2-1), 
que es va avançar amb dos gols en els 
primers 12 minuts. Aquesta serà una 
temporada clau pel futur de l’amateur 
de la UE Castellar, que haurà d’evitar 
seguir caient després d’una tempora-
da per oblidar.

Ja sabien els de Juan Antonio 
Roldán que el municipal de Santa Eu-
làlia de Riuprimer -un camp on sempre 
els costa sumar punts- no era l’ideal per 
debutar a la lliga, tot i això van aconse-
guir plantar cara després dels dos gols 
del local Sergi Puig (9’ i 12’), precedits 
d’errors defensius castellarencs. Juan 
Antonio Campos va retallar distànci-
es al minut 30, tot i que l’equip no va 
aconseguir cap gol més en els 60 mi-
nuts restants.

“Els jugadors ja saben que serà 
una temporada complicada, perquè 
després de descendir la situació és di-
fícil. Ja li ha passat a Terrassa, Mo-
lletense o Ripollet, que els ha costat 
molt. Arribes d’una dinàmica nega-
tiva i és molt difícil canviar-la” tot i 
que afegeix que “la nostra intenció és 
canviar-la. La idea és treballar partit 
a partit i competir com vam acabar 

fent a les últimes jornades”. La con-
fiança en l’equip és la màxima prioritat 
per a Roldán que no vol fixar-se objec-
tius, tot i que vol estar el més a dalt pos-
sible. “No volem tenir grans expecta-
tives però tampoc derrotisme. Tenim 
molt optimisme i molta il·lusió per fer 
una temporada bona” conclou.

Com ja va informar L’Actual a fi-
nals de juliol, l’equip s’ha reforçat amb 

temporada clau a Segona Catalana
La ue Castellar inicia 
la lliga amb una 
derrota (2-1) al camp 
del vic-riuprimer

  Albert san Andrés

minuts de la temporada -es va perdre la 
primera jornada per lesió- precisament 
contra el seu exequip, que visita el Joan 
Cortiella aquest diumenge.

El club segueix apostant per man-
tenir el bloc de les últimes temporades, 
on segueixen jugadors integrants de la 
columna vertebral de l’equip com Dani 
Quesada, Joan Villaronga, David López 
o Carlos Ortiz entre d’altres. Aquests 
estaran reforçats per la pujada dels ju-
venils Éric del Pino (lateral dret) amb 
fitxa definitiva del primer equip o de 
les promeses Adrià González i Carlos 
Peñalver que alternaran les actuacions 
amb l’equip filial.

“Intentem crear un bon vestuari, 
ser un equip i treballar com a conjunt 
per arribar a fer quelcom” remarca el 
tècnic, que completarà la seva quar-
ta temporada al capdavant de l’ama-
teur del club.

No ho tindrà fàcil l’equip però, ja 
que, igual que va passar la temporada 
anterior a Primera Catalana, el grup 
IV de Segona serà un dels més difícils 
sobre el paper, amb tres dels descendits 
de la màxima divisió catalana al grup: 
el mateix Castellar, juntament amb FC 
Cardedeu i el Sabadell B.

La UDA Gramenet -la històrica de 
2a B- el Ripollet, Les Franqueses o el CF 
Caldes de Montbui seran amb tota pro-
babilitat la resta d’equips a batre per 
poder estar a la part alta de la taula, tot 
i que clubs com la Sabadellenca, el Joa-
nenc, Can Parellada o Parets no posaran 
les coses gens fàcils als blanc-i-vermells.

Tradicionals de la categoria com el 
Sallent, Matadepera, Berga o Vic-Riu-
primer seran rivals incòmodes pels de 
Roldán, que aquest diumenge (19.00 h) 
rebran al Caldes en el primer derbi de la 
temporada i dimarts 11 al primer equip 
del CE Sabadell de Toni Seligrat en el 
Torneig del Vallès.

el porter Pau Roldán (Mercantil), amb 
el lateral dret Adrián Ruz i el mitjapun-
ta Óscar Carmona (procedents del Sa-
badell Nord) i el retorn del castellarenc 
Cándido Marcos, ‘Candi’, que retorna 
al club després del seu pas pel Plana-
deu sabadellenc. L’última novetat de 
l’equip és el fitxatge de Nayim Eskali, 
procedent de la pedrera del CF Caldes 
de Montbui i que pot tenir els primers 

Òscar Árias lluita una pilota al Municipal de santa Eulàlia de Riuprimer, un camp on de nou es deixen punts. || J. A. CAmPOs

formaran part 
de la plantilla 

2018-19, a 
banda de tres 
nous juvenils

FITXATGEs

5

Després de l’eliminació a la prèvia de 
l’us Open, la tenista castellarenca 
participarà durant aquesta setmana 
al 60k de Zagreb (Croàcia), on és 
una de les principals favorites per 
a la victòria final. L’huracà entra al 
torneig com a cap de sèrie numero 

tres i s’enfrontarà en primera ronda 
a l’eslovaca, rebecca sramkova.
en categoria de dobles canviarà de 
companya habitual -Fanny stollar, 
que no participa en el torneig- i farà 
parella juntament amb l’argentina 
Paula Ormaechea.

La tennista Georgina Garcia 
va a per totes a Zagreb
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ultra trail Montblanc: 
‘la conquesta 
del paradís’

171 km, desnivell positiu de 10.000 me-
tres, tres països -França, Itàlia i Suïs-
sa-, 2561 participants, 1779 finishers, 
782 abandonaments. Aquestes són al-
gunes de les impressionants dades de 
l’Ultra Trail del Montblanc, la trail run-
ning més prestigiosa del món, on els cas-
tellarencs Jordi Béjar (Centre Excursi-
onista Castellar) i l’atleta veterà Manolo 
Real (Club Atlètic Castellar) van aconse-
guir arribar a meta en l’edició 2018, una 
important fita on un mític com el Kilian 
Jornet -guanyador de tres edicions- no 
va poder completar.

Ni tan sols arribar a la línia de sorti-
da d’aquesta cursa és fàcil. Es necessiten 
15 punts en dos anys al circuit de les Alpi-
nultres, un campionat que Béjar comple-
tava el 2016, sumant un total de 19 punts, 
tot i que després d’inscriure’s no passava 
el sorteig final d’inscripció en l’edició 2017.

Havia d’esperar al 2018, on era un 
dels agraciats pel sorteig de la cursa 
amb sortida i arribada a la vila alpina 
de Chamonix. El circuit oval recorre 
l’Alta Savoia i la Savoia francesa, la Vall 
d’Aoste italiana i el cantó suïs de Valais 
en un recorregut de 171 km que voreja 
el Montblanc (4.810,06 m), el pic més alt 

ATLETIsME | uLtrAtrAIL

  Albert san Andrés

Jordi béjar i Manolo real aconsegueixen 
completar la trail més prestigiosa del món 

de la Unió Europea.
Sota les notes de la banda sono-

ra de 1492, la conquesta del paradís de 
Vangelis, els corredors creuen l’arc de 
sortida. Primer ho fan els professionals, 
que completaran la cursa en poc més de 
20 hores, i després ho fan la resta dels 
mortals que ho fan en gairebé el doble.

“És el moment en el qual et passa 
pel cap l’entrenament i et preguntes si 
ho has planificat tot bé. Una distància 
tan llarga no hi ha bona manera d’en-
trenar-la. Només es tracta de tenir un 
bon cap de setmana, resistir i no patir 
cap accident” explica Béjar, que acom-
panyat del sabadellenc Enric Altayó (Fi-
nisher Trail Team) arrenquen a la recer-
ca de completar el somni.

Tot comença amb relativa norma-
litat, però al km 48, Béjar pateix una cai-
guda, trencant un dels pals i colpejant-se 
el genoll. Tot i això no pensa a abandonar 
i aconsegueix reparar el pal en un avitu-
allament pròxim. Després de 15 h i 47 
minuts els dos atletes reposen forces a 
Courmayeur, ja a la banda italiana, havent 
recorregut 79,22 km del traçat. Un tra-
jecte pel qual es van trobant en diverses 
ocasions a Manolo Real (Centre Excursi-
onista Llorençà), tot un expert d’aquesta 
prova amb set participacions, que acon-
sellarà amb criteri a Béjar i Altayó.

Manolo Real, Enric Altayó i Jordi béjar amb els dorsal de la uTMb 2018. || CeDiDA

Els refugis de Bertoni i Bonatti, l’avitualla-
ment d’Arnouvaz, on els informen de la rufaga i la 
baixa temperatura al Coll de Ferret, el salt a ter-
ritori suís i la llarga baixada a La Fouly, per des-
prés pujar a Champex-Lac, acumulen 125 km a les 
cames dels dos runners, que porten ja 24 hores de 
trajecte. A Trient, el pal reparat del castellarenc 
diu prou i ha de fer servir una branca com a su-
port, per tornar a ascendir fins a Catonge, abans 
de la frontera amb França i descendint fins a Va-
llorcine (152 km i 36 hores). Ja només queda l’as-
cens a la Tète Aux vents i el descens a Chamonix, 
on els espera l’arc d’arribada, el premi a la persis-

tència i la insistència.
“És un moment indescriptible, amb un 

cúmul de sensacions a sobre i la certesa de la 
feina ben feta i d’haver lluitat fins al final. El 
millor de tot va ser acabar al costat del meu 
company Enric i veure en directe l’arribada del 
Manolo Real” va explicar Béjar, després de recu-
perar-se de la cursa.

Altayó acabava en la posició 847, amb una 
mitjana de 4,2 km/h i un temps de 40:53,43 h, men-
tre que Béjar era 848è, amb un total de 40:53,47 
h. Real acabava en 1177a posició en 43:14,46 h i 3,9 
km/h de mitjana. 
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L’art marcial com a ensenyament vital

Els integrants del Kenpo Karate Castellar després de participar al Campionat d’Espanya de Kempo A.K.A.. || CeDiDA

el sensei Lorenzo Jiménez, alma mater del Kenpo Karate Castellar, aplica l’esport a totes les facetes de la vida

L’estigma de les arts marcials -violentes, 
brutals i perilloses- queda molt lluny de 
la realitat, després de conèixer de prop 
aquest tipus d’esport. Si el Karate Kyo-
kushinkai destaca per l’efectivitat en el 
combat, el Kenpo ho fa en l’art de la de-
fensa personal, amb una major varie-
tat de successió de cops amb les mans.

Creat per Edmund Parker als anys 
50 a Hawai, el sensei expert en karate, 
judo, jiu-jitsu i kung-fu va adaptar la pri-
mera modalitat als temps moderns, ex-
cloent-hi moviments obsolets. Parker, 
guardaespatlles personal d’Elvis Presley, 
va instal·lar-se el 1956 a Pasadena (Cali-
fòrnia, EUA) iniciant a tota una colla de 
famosos com Frank Sinatra, Warren Be-
atty i el mateix Elvis -8è Dan en Kenpo-; a 
banda de ser font d’inspiració per a llui-
tadors com Bruce Lee o Chuck Norris.

Decades després, amb el Kenpo ja 
reconegut arreu del món, el sensei Loren-
zo Jiménez arriba a Castellar després de 
voltar pel món -França, EUA i diferents 
parts d’Espanya- fent classes a cossos de 
seguretat, universitaris i escolars.

Els dimarts i dijous, al gimnàs de 
l’escola Emili Carles Tolrà, el Lorenzo tre-
balla amb una vintena de nens, els seus 
fills com ell els tracta, als que ensinistra 
en l’art marcial durant dues hores. L’èxit 
és tal, que fins i tot els mateixos pares 
entrenen una hora després que els seus 
fills. Lluny de la violència que un neòfit 
en la matèria pot esperar, les classes es 
converteixen -sobretot pels nens- en un 

  Albert san Andrés

aprenentatge vital per a tots els participants. La 
disciplina, la diversió i sobretot els valors són les 
peces clau de les classes impartides per Jiménez, 
cinturó negre 5è Dan que també gasta el seu temps 
lliure sent el president de l’Associació Americana 
d’Acadèmies de Kenpo d’Espanya. Aquesta vari-
etat de karate és reconeguda pel Consejo Supe-
rior de Deportes.

Deixeble directe de Frank Trejo -a la vegada 
deixeble del creador Ed Parker- i de Manuel Cue-
vas, aquest enginyer de 38 anys no ambiciona crear 
un gran club de Kenpo a Castellar, “ho faig per als 

meus nens. Això em recarrega les bateries dià-
riament” confessa.

A l’acadèmia però, ja hi ha diferents campi-
ons, com el seu fill Iker Jiménez, primer classifi-
cat en formes tradicionals i tècniques de defensa 
personal i tercer en formes amb armes en el cam-
pionat d’Espanya. Les germanes Lara Pérez (3a 
en tècniques de defensa personal) i Ainhoa Pérez 
(2a en tècniques de defensa personal i en combat), 
Jordi Garcia, campió d’Espanya en formes tradi-
cionals i defensa personal.

“No ensenyo el mateix a tots els alumnes. 

Cadascú té una necessitat diferent. Els 
nens necessiten uns exercicis i la gent 
gran unes altres. Tothom té dret a de-
fensar-se” remarca el sensei, que insis-
teix en l’enfoc d’aquesta disciplina en la 
defensa personal al carrer.

“El kenpo té quatre pilars bàsics: 
les katas, les tècniques de defensa per-
sonal, els bàsics i el freestyle” aclareix 
Jiménez, per fer entendre un esport molt 
pràctic per a la vida diària.

El nivell d’entrega del sensei en els 
entrenaments és envejable: ell sol acon-
segueix dominar una vintena de nens 
i nenes -un art marcial que sovint pot 
superar el del karate- que el respecten 
i el segueixen amb passió. El contrast 
del tracte d’una persona capaç de des-
muntar-te els ossos en un parell de mo-
viments de braç, sobta pels qui desco-
breixen l’esport, trencant tota mena de 
tòpics i estigmes.

Jiménez fins i tot, està creant esco-
la a la vila i ja té un deixeble -el campió 
d’Espanya Jordi Garcia- capaç de subs-
tituir-lo al capdavant de les classes, tot i 
tenir només 17 anys. Aquest és un altre 
aprenentatge per part del sensei, que ge-
nera les seves classes basant-se en l’ex-
periència vital dels seus alumnes. “Han 
de poder aplicar-ho tot a la vida real, 
tant l’esport com el comportament” 
diu mentre li demana explicacions del 
perquè de la seva reacció a un alumne 
després d’un exercici. Tota una experi-
ència vital per aquells que han escollit el 
Kenpo com a esport.

Podeu demanar més informació a la 
direcció d’email lorkenpo@hotmail.com. 

FuTsAL | CopA CAtALuNyA

La Copa 
Catalunya, 
amb presència 
castellarenca

Des d’aquest divendres dia 7, el Palau 
Blaugrana de Barcelona acollirà la 
fase final de la Copa Catalunya de 
futbol sala, on tres ex integrants del 
FS Castellar podran gaudir de la se-
gona participació en una final a qua-
tre d’aquesta competició.

El tècnic Borja Burgos (a l’es-
querra a la foto), un dels principals 
artífexs d’aquella participació del FS 

Farmàcia Yangüela Castellar a la fase 
final de Manresa el 2016, repetirà a la 
banqueta del Futsal Pia, on dos dels 
jugadors de la mítica ‘Taronja Mecà-
nica’ també repetiran. El porter Josep 
Maria Martínez i Roger Carrera seran 
dues de les peces clau de Burgos a la 
pista, per a un tècnic que aquesta ve-
gada no renuncia a donar la campa-
nada a semifinals enfront del CatGas 

Santa Coloma: “la plantilla té molta 
il·lusió per plantar cara a l’equip de 
Santa Coloma, fer un partit compe-
tit, poder-ho lluitar en tot moment i 
tant de bo també puguem estar a la 
final de diumenge”, cosa que no va 
poder aconseguir el 2016 després de 
topar-se amb el FC Barcelona d’An-
dreu Plaza, amb qui espera tornar-se 
a creuar diumenge.  ||  A.sAN ANDrés
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eric rubio: per la 
senda dels campions

el jove castellarenc 
segueix amb pas 
ferm per sumar 
nous títols

MoToCICLIsME | MotoCròS

Eric Rubio va entrar per la porta 
gran al món del motociclisme de 
competició, el dia que va posar en 
peus a tot el Palau Sant Jordi, des-
prés d’acabar últim a la cursa però 
celebrar-ho com a una victòria.

Una lliçó espontània de les 
que només saben donar els nens i 
que fins i tot va neutralitzar la cele-
bració del guanyador, que amb una 
moto de superior cilindrada -l’Eric 
competia en inferioritat respecte a 
la resta- el va doblar dues vegades. 
D’aquesta derrota el pilot castella-
renc va rascar una victòria.

Des de llavors i després de 
proclamar-se campió de la Copa 
Rodi de Dirt-track i del campio-
nat ACCEMA de cursa americana 
en l’any del debut en competició, el 
‘77’ segueix aprenent dia a dia, sota 
la supervisió de l’expilot de moto-
cròs Danny Rodríguez.

Aquest cap de setmana, l’Eric 
tornava a aconseguir una victòria a 
la Rostollada d’Avià, cursa puntua-
ble pel campionat ACCEMA de mo-
tocròs, on aconsegueix pujar fins a 

 Albert san Andrés

la segona posició de la classificació 
general, després d’haver disputat 
tres de les sis curses del campionat.

Tot just a l’inici de la seva carre-
ra esportiva, el pilot no es marca fites 
futures i només es preocupa en gau-
dir de l’esport i divertir-se sobre la 
moto, una premissa, que com explica 
el seu pare Germán, “li servirà per 
seguir tocant de peus a terra en el 
futur i no perdre la perspectiva”.

L’Eric no deixa de ser un nen 
que practica el seu esport favorit, 
el seu hobby, però amb dos títols a 
la butxaca ja hi ha hagut qui es co-
mença a fixar-se en ell. L’explosió 
d’aquesta disciplina amb el ‘boom’ 
del pilot gallec Jorge Prado -cam-
pió del món en 65 cc el 2011 amb 10 
anys i d’Europa en 125 cc el 2015 amb 
14- fa que les grans marques no vul-
guin deixar escapar el talent jove, 
en una categoria que sovint deriva 
en la velocitat, on Catalunya és un 
dels centres neuràlgics mundials.

Havent confessat que no vol fer 
el salt a la velocitat, “vull ser cam-
pió del món de supercròs” com va 
explicar el desembre passat a L’Ac-
tual, l’Eric es troba diàriament amb 
dificultats per entrenar i seguir pro-
gressant. “No tenim cap circuit a 
prop de casa i hem d’anar, com a 
mínim fins al circuit de l’Amet-
lla del Vallès” explica el seu pare, 
que aviat posarà en marxa un mo-
to-club, que presumiblement por-
tarà el nom de MC Castellar. “És 
una idea que tenim al cap des de 
fa temps. Crear una associació Eric Rubio en el calaix més alt del podi de la Rostollada d’Avià. || CeDiDA

amb la qual podem buscar algun 
tipus de finançament pels nens 
que comencen en competició. Hi 
ha molta tradició motociclista a 
Castellar i en moltes ocasions els 
pares no s’atreveixen a comen-
çar per desconeixement d’aquest 
món” explica Rubio.

Tenir un circuit a Castellar 
és una de les iniciatives de futur 
d’aquesta futura entitat, ja que 
“tenir un circuit a prop seria ideal 
per a molta gent”. De moment la 
iniciativa encara està en bolquers, 
mentre l’Eric segueix sumant victò-
ries i progressant, mentre es prepa-
ra per a la pròxima cursa a Folgue-
roles del campionat ACCEMA de 
cursa americana, on lidera la classi-
ficació general a falta de cinc curses.

Amb la retirada de Dani Pe-
drosa a final de temporada i amb 
Carmelo Morales a les acaballes de 
la seva vida esportiva -encara que 
veient-lo competir no ho sembli-, 
la vila de Castellar pot quedar-se 
orfe de pilots professionals durant 
una bona temporada, tot i tenir un 
bon futur amb pilots com l’Eric i 
Max Sánchez. 

El factor econòmic en aquest 
esport pot ser un dels arguments 
que arribin a frenar aquesta evo-
lució, ja que als últims anys, amb 
la gestió de DORNA al capdavant 
dels campionats més importants, 
els preus s’han disparat per a rendi-
bilitzar el negoci per a marques i es-
cuderies professionals, quedant-se 
bons pilots pel camí.  

esports
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Desxifra el missatge ocult i 
aconsegueix un regal únic*!

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

*fins a exhaurir existències
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El Club de lectura de     
novel·la de la biblioteca 
torna dijous 13 

un cop finalitzada la Festa major de 
Castellar, dijous dia 13, a les 20 hores 
, la biblioteca municipal Antoni tort 

repren el club de lectura de novel·la. 
el llibre escollit és, en aquesta oca-
sió, ‘si tú me dices gen lo dejo todo: 
monólogos científicos para reírte de 
los teoremas, las bacterias y demás 
curiosidades. La tertúlia està mode-
rada per Joana Zoyo.

El grup Gertrudis actua el 
diumenge de Festa Major

La banda de la garriga gertrudis 
actua diumenge ,a les 22.30 hores, 
a la plaça d’el mirador. xavi Ciurans, 
eduard Acedo, xavi Freire, marc mas, 

Pol saturia i Pau Font arriben a Cas-
tellar del Vallès en el marc de la Festa 
major per presentar el seu últim disc 
(que ja té tres anys de vida) titulat 
‘L’últim ball’. Amb la gira d’aquest 
estiu posen punt i final al que ha donat 
de sí aquest treball. 

Marc 
Velasco

Natàlia 
prat

Maria 
Gallego

Enric 
Alarcón

bernat 
ballerà

hem trobat el Marc passejant amb 
la seva mare. ens ha explicat que 
no es vol perdre el correfoc que 
ha programat l’esbart teatral per 
dissabte. Diu que ja sap que ha 
d’anar protegit amb caputxa, per 
no fer-se mal amb les espurnes, 
però que un dia que es va trobar 
un correfoc pel carrer anava amb 
pantalons curts. però no va passar 
res. el Marc també té moltes ganes 
d’anar a veure el concert d’el pot 
petit, que actua diumenge a la 
plaça d’el Mirador. bona Festa 
Major, Marc i família!  || m.A.

La Maria gallego passeja 
acompanyada per la Fatima Dos 
Santos Abreu. Diu que no es perdrà 
les havaneres, sempre hi va. també 
ha vist algun concert alguna vegada, 
però els que són de dia, perquè de 
nit ja no surt perquè és velleta, diu. 
protesta perquè algunes coses 
que es fan li queden molt lluny, ja 
que ella viu al carrer de Catalunya. 
La seva amiga Fàtima diu que, 
normalment, anava a veure la 
carrera de trastos (enguany no es 
fa) i també recorda amb nostàlgia 
els carrers engalanats.   || m.A.

La Natàlia té un nen petit i és per 
això que, de la programació de la 
Festa Major que ha pogut consultar, 
ha triat les activitats destinades 
als infants, com els gegants, el 
conta contes que li sembla que 
també faran a Castellar enguany, 
etc. Ah, també s’ho podran muntar 
i anar a gaudir de la Jornada de la 
Infància, dimarts, i aprofitaran tot 
el que puguin la festa. És dimarts 
i diu que encara no els ha arribat 
el programa a casa, potser perquè 
com que viuen en una urbanització 
encara no l’han repartit.  || m.A.

L’enric és casteller de la Colla 
Castellera de Castellar del vallès. 
Diu que anirà a veure l’actuació 
que faran els castellers el dissabte 
a la tarda, a la plaça d’el Mirador. 
Aquest cop, no podrà ajudar gaire 
perquè ens explica que té una 
lesió a l’esquena, però igualment 
li encanta veure’ls, no s’ho perd 
mai. I segurament també anirà 
al concert d’hotel Cochambre, 
dilluns dia 10, a vilabarrakes. Ja 
els va poder veure en una altra 
ocasió i, diu, li van agradar molt 
perquè són molt divertits.  || m.A. 

ens trobem el bernat que juga amb 
una de les boles de la plaça del 
Mercat. va amb la seva mare. Allà 
els aturem i li preguntem què vol 
anar a veure per Festa Major. La 
seva mare diu que no es perdrà la 
baralla d’aigua. hi volen anar si fa 
bon temps. I també tenen intenció 
d’apropar-se a la plaça de la Fàbrica 
Nova i al recinte firal de l’espai 
tolrà, on el proper dimarts tindrà 
lloc la jornada de la infància. D’aquí 
a poc farà 3 anys i la seva mare creu 
que li agradarà el correfoc infantil 
previst per diumenge.  || m.A.

el més desitjat de la festa major
Cinc castellarencs ens comenten les seves propostes preferides de la Festa Major 2018, que arrenca oficialment aquest divendres

Aniré a mirar el correfoc. 
Sé que he d’anar protegit 
amb una caputxa

Aniré a veure les 
havaneres; a la nit ja no 
surto perquè soc velleta

Participaré, sobretot, a les 
coses destinades als infants, 
soc mare d’un petitó

Aniré a veure castells. 
Aquest cop no podré ajudar 
perquè tinc una lesió a l’esquena

No em vull perdre la 
baralla d’aigua i la 
jornada de la infància

” ” ” ”

“ “ “ ““

”
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FEsTA MAJoR | propoStALITERATuRA | eSCrIptorS  LoCALS

Un any més, s’obre el concurs d’Ins-
tagram de Festa Major, on pot par-
ticipar qualsevol persona a partir 
de 13 anys (no implicada en la de-
finició i preparació d’aquest con-
curs) que publiqui a Instagram 
una o més fotografies de la Festa 
Major 2018 de Castellar amb un 
títol i l’etiqueta #festamajorcas-
tellar18 o #fmcastellar2018.
El termini per poder-hi participar 
serà del 6 a l’11 de setembre.

Han de ser imatges fetes a 
Castellar durant la Festa Major 
2018, obres originals de cada par-
ticipant, que no infringeixin els 
drets de reproducció ni cap altre 
dret de tercers i que no tinguin cap 
contingut obscè, sexualment ex-
plícit, violent, ofensiu, incendiari 
o difamatori.

S’han establert tres premis: 
tres vals de 60 € per sopar a qualse-
vol restaurant de Castellar del Va-
llès a convenir amb l’organització. 
El concurs podrà quedar desert 
per decisió del jurat, format per 
dos professionals de L’ACTUAL, 
experts en fotografia, i dos caste-
llarencs molt actius a la xarxa so-
cial Instagram. 

Es valorarà la representati-
vitat de la festa i també els seus as-
pectes insòlits, la qualitat d’imatge 
instantània i caçada al moment i la 
seva originalitat.

Les fotografies es podran 
veure al portal www.lactual.cat i 
seran difoses a les xarxes socials 
d’Instagram, Facebook i Twitter 
de L’ACTUAL i de l’Ajuntament de 
Castellar, i al web www.castellar-
valles.cat. La llista de guanyadors 
es publicarà als mateixos mitjans.

Els participants cedeixen a 
l’Ajuntament, sense exclusivitat i 
sense limitació temporal, el permís 
d’explotació i reproducció de les fo-
tografies, de conformitat amb la vi-
gent llei de propietat intel·lectual, 
inclosa la seva explotació a la xarxa 
d’Internet.   || reDACCió

Concurs 
d’Instagram 
de L’ACTUAL

“M’agraden els contes americans”
L’autora castellarenca Natàlia Cerezo acaba de publicar ‘A les ciutats amagades’ amb l’ed. rata

La Natàlia Cerezo, una castellarenca 
de 33 anys, té una rialla ampla que en-
cisa des del minut zero,  una mirada sin-
cera i un tracte humil i, fins i tot, trans-
met innocència. Acaba de publicar  A 
les ciutats amagades amb l’editorial Rata. 

· Em fas cinc cèntims de l’obra que 
t’han publicat recentment? 
El llibre es diu A les ciutats amagades 
i és un recull de 15 contes que vaig es-
criure pensant en el moment en què 
et fas gran.  No només els nens són 
els protagonistes sinó també la gent 
gran. En qualsevol moment, pots per-
dre la innocència i convertir-te en un 
adult més desenganyat.

· Quan fa que escrius? 
He escrit sempre. Anava ajuntant les 
històries que escrivia, relats curts, i 
el qui havia estat professor de l’insti-
tut on jo anava, l’escriptor Josep Lluís 
Badal, em deixava llibres i m’encorat-
java a seguir escrivint. Al meu germà 
també li passava coses, però a ell no li 
agrada gaire llegir. 

· I com van anar a parar a l’editori-
al, els teus contes? 
Vaig passar el que jo tenia escrit al 
Badal, i ell ho va passar a la Iolanda 
Batallé, l’editora de Rata que ell ja co-
neix bé perquè hi té llibres publicats, 

La castellarenca Natàlia Cerezo 
acaba de publicar un llibre de quinze 
relats ‘A les ciutats amagades’, 
de l’Editorial  Rata

ENTREVIsTA

Natàlia Cerezo 
Escriptora, correctora i traductora

  Marina Antúnez

amb l’editorial. A ella li va agradar molt 
el que jo escrivia i va decidir tirar en-
davant la cosa. La notícia va ser molt 
desesperada perquè no m’havia plan-
tejat mai publicar. 

· Escrivies per a tu, potser? 
Era una cosa íntima, això d’escriure.  
No els deixava llegir a tothom perquè 
em feia molta vergonya. Els llegia el 
Badal i també la meva parella, ell em 
confirmava que tot el que jo deia lligu-
és i s’entengués bé. 

· T’hi dediques o t’hi voldries dedi-
car, a l’escriptura? 
Professionalment, treballo de correcto-
ra i també faig algunes traduccions. En 
català, i també alguna cosa en castellà. 
Vaig estudiar traducció i interpretació. 
Però d’escriptora no m’hi veig. No m’ho 
podria plantejar com si fos una feina, 
seria complicat per mi, hauria de co-

mençar a pensar en els lectors, en què 
busquen, què volen, i no vull pensar en 
qui em llegirà sinó en si ho estic fent bé 
o no.  No penso tant en el lector sinó en 
com puc transmetre alguna cosa. 

· De què parlen, els teus contes? 
Els temes que tracto són la maduresa, 
el que sentim, defujo els grans temes 
com l’amor i la mort -estic d’acord 
amb el J.Lluís Badal quan diu que 
són els temes més tocats - , m’agra-
den els temes més petits. No sóc gens 
irònica i tracto diferents coses. Tinc 
alguna història de ciència ficció i tot, 
però són gèneres complicats, i n’hau-
ria d’aprendre molt, encara! 

· Quines són les teves influències? 
M’agraden molt els contes americans i 
suposo que els meus contes s’hi assem-
blen una mica. M’encanta Alice Ann 
Munro, Dorothy Parker, Sylvia Plath - 

encara que no sigui de contes -, Virgi-
nia Woolf, Ray Bradbury, n’hi ha tants! 
Crec que la lectura és fonamental per 
aprendre recursos a l’hora d’escriure.

· Creus que hi ha ‘postureig’ en el 
món dels escriptors? 
No ho sé, però el que tinc clar és que vull 
que quan el lector llegeixi no digui “això 
m’ha passat” sinó “puc entendre aquest 
personatge”. Es fa massa cas de com 
s’explica i no tant de què s’explica. Crec 
que no necessites grans focs artificials 
per explicar una cosa ben explicada. 

· L’escriptor sergi pàmies et va de-
dicar una columna, oi? 
Sí, va ser una gran sorpresa per mi i 
per l’editora! Va publicar un escrit par-
lant sobre el meu llibre a La Vanguar-
dia. Em va fer molt feliç, volia agraïr-li 
però, de moment, no he trobat la ma-
nera de contactar-hi. 

Natàlia Cerezo és l’autora de ‘A les ciutats amagades’, un recull de contes editat per l’editorial Rata. ||  CeDiDA
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Inscripcions 
pel taller de 
pessebres

El Grup Pessebrista de Caste-
llar  del Vallès comença a enge-
gar motors i ja ha obert el perí-
ode de preinscripcions al taller 
de pessebres adreçat a infants a 
partir de 12 anys.

El termini de preinscripció  
finalitzarà el dia 9 de setembre. Si 
no s’han omplert totes les places, 
el procés es mantindrà obert fins a 
arribar a l’aforament màxim o fins 
al dia de l’inici del taller. A causa 
de les característiques logístiques 
de l’activitat, les places del taller 
de pessebres són molt limitades.

El taller començarà el cap 
de setmana del 22 i 23 de setem-
bre i està programat en 10 sessi-
ons, que tindran lloc a les tardes 
de cada cap de setmana, aproxi-
madament de 16.30 a 20 h, fins 
al proper 21 d’octubre.

Per fer la inscripció, caldrà 
abonar una matrícula de 10 euros 
per participant, que es formalit-
zarà al local del Grup Pessebris-
ta de Castellar, el primer dia del 
taller. Els instructors del Grup 
Pessebrista facilitaran l’espai, les 
eines i tot el material necessari 
per a realitzar el taller.

L’exposició de pessebres 
s’inaugurarà, aquest proper 
Nadal, el dia 1 de desembre.  En 
ella es podran veure, entre d’al-
tres diorames, dues vitrines amb 
els pessebres elaborats pels in-
fants que han fet el taller. L’ex-
posició romandrà oberta fins a 
principis de febrer.   || m. A.

pEssEbREs | ForMACIó

Enguany, per la Festa Major, l’entitat Budellets Slot Club oferirà atots 
els castellarencs i castellarenques una jornada de portes obertes 
per poder compartir la seva cinquantenària afecció amb l’slot (co-
negut més popularment com scalèxtric). Les portes obertes tindran 
lloc dissabte 8, de 10 a 14 hores, al local social de Budellets, al carrer 
d’Osona, 14, al polígon Pla de la Bruguera. 

A Budellets Slot Club, tothom qui ho vulgui podrà fer unes vol-
tes i provar l’adrenalina que es desprèn, fent córrer aquests petits 
bòlids, recordant els jocs d’infantesa i explicant a la mainada allò que 
fèiem quan les noves tecnologies encara no existien. 

Budellets Slot Club és una associació d’amics que compartei-
xen un afició i passió comuna, la velocitat i les curses d’scalèxtric. Els 
visitants que acudeixin a les portes obertes seran atesos pels socis, 
que els donaran tota mena de explicacions sobre aquest hobby i es 
podran conèixer les activitats del club. Es donaran consells de com 
preparar un cotxe per tal de que sigui més competitiu, assessorament 
tècnic i pràctic, de modificacions i materials a utilitzar.  || reDACCió

portes obertes per 
conèixer l’Scalèxtric

pistes de budellets slot Club, al carrer d’osona (pla de la bruguera). || CeDiDA

FEsTA MAJoR | buDeLLetS SLot CLub

Un any més, el dissabte 25 d’agost 
els Castellers de Castellar van ac-
tuar a la Festa Major de Sant Llo-
renç Savall. Amb l’ajuda dels Cas-
tellers de Tortosa a les pinyes, els 
castellarencs van carregar-hi un 
pd4 d’entrada, un 4d6, un 3d6a, 
un 3d6 i un pd4 i un pd4xs de sor-
tida simultanis.
A més, abans i després de l’actuació, 
els capgirats van fer un taller obert 
a tothom. Primer van convidar els 
llorençans a conèixer les funcions 
del tronc, les de la canalla i les de la 
pinya, i per acabar l’actuació, van 
fer un 3d5 amb una pinya formada 
per gent del públic.
D’altra banda, el següent cap de set-
mana  se celebrava la Festa Major de 

Sentmenat, en la qual els Capgirats 
van ser convidats, juntament amb 
els Castellers del Prat, a actuar el 
diumenge 2 de setembre al migdia. 
Els Castellers de Castellar van co-
mençar fent un pilar de 4 per sota a 
la Plaça de l’Església abans de fer el 
cercavila que recorreria els carrers 
del poble fins arribar a la Plaça de 
l’Ajuntament. Un cop a la plaça es 
van intercalar els castells amb ac-
tuacions de diversos grups de cul-
tura popular. 

Els Capgirats van carregar 
un 2 de 6, un 4 de 6 amb agulla i per 
acabar dos pilars de 4 de sortida. 
La plaça va estar plena de públic 
que va gaudir de totes les actuaci-
ons.  || reDACCió

els Capgirats, a Sant 
Llorenç i Sentmenat

Els Capgirats a l’actuació de la Festa Major de sant Llorenç.  || m. gArCiA

CAsTELLERs DE CAsTELLAR | ACtuACIoNS
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cultura

A dalt, blaumut. A sota, les 

protagonistes de l’obra ‘Les noies 

de Mossbank Road’.  || CeDiDes

en marxa la venda d’abonaments a l’Auditori
L’abonament de 50 euros dona dret a l’accés als cinc espectacles de teatre i música programats a l’equipament cultural

El web www.auditoricastellar.cat va 
activar el passat 27 d’agost la venda 
anticipada d’entrades i abonaments 
als espectacles de la temporada de 
tardor previstos a l’equipament, i que 
també es podran adquirir, a partir del 
mateix moment, al Servei d’Atenció 
Ciutadana d’El Mirador. L’abonament, 
a un preu de 50 euros, donarà accés 
als cinc espectacles de teatre i músi-
ca, mentre que les entrades individuals 
per a cadascun dels espectacles costa-
ran 12 euros si es compren de manera 
anticipada (en cas contrari, cada es-
pectacle té un preu de 15 euros). Les 
persones majors de 65 anys i les me-
nors de 25 anys també es beneficiaran 
d’aquest descompte. 

Cal assenyalar que es manté la 
tarifa especial per a grups de 10 o més 
persones, que podran obtenir les en-
trades a 10 euros cadascuna. En aquest 
darrer cas, cal contactar amb la Re-
gidoria de Cultura, que informarà les 
persones interessades sobre com fer 
la reserva i el pagament, a través del 
telèfon 93 714 40 40 o a l’a/e cultura@
castellarvalles.cat.

La gira Equilibri de Blaumut 
obrirà el el 29 de setembre la tempo-
rada a l’Auditori Municipal Miquel 
Pont. Portarà a l’escenari la música 
pop-folk que ja ha fet més de 200 con-
certs, i que ha rebut premis com l’En-
derrock 2016 a artista de l’any. 

El següent muntatge previst, 
Un tret al cap, serà el 26 d’octubre. Es 
tracta d’una coproducció teatral de 

AuDIToRI MuNICIpAL | DeSCoMpteS

la Sala Becket i el Grec 2017 Festival 
de Barcelona dirigit per Pau Miró i in-
terpretat per Emma Vilarasau, Vicky 
Luengo i Imma Colomer. El muntat-
ge s’apropa al gènere del thriller pe-
riodístic, però no renuncia a l’humor 
ni a la dimensió íntima dels seus tres 
personatges..

El 17  de novembre serà el torn 
de Sopa de pollastre amb ordi, una obra 
del dramaturg anglès Arnold Wesker 
que La Perla 29 porta als escenaris, 
dirigida per Ferran Utzet i amb les 
interpretacions de Míriam Alamany, 
Màrcia Cisteró, Ricard Farré, Enric 
Cambray, Maria Rodríguez, Josep 
Sobrevals i Òscar Intente, aquest 

darrer, nascut a Castellar del Vallès. 
L’espectacle s’ambienta a Londres i 
abasta la història d’una família de 
classe obrera, els Khan, durant vint 
anys, des de 1936 a 1956, en un món 
que canvia a tota velocitat.

J. M. Segura dirigeix Cabare-
tA, un espectacle de cabaret com els 
d’abans però d’ara i en clau de dona 
que es podrà veure dissabte 24 de 
novembre. L’actriu Maria Molins i la 
pianista i compositora Bárbara Gra-
nados signen l’autoria d’aquesta pro-
posta, acompanyades de Miquel Ma-
lirach i Dick Them.

La temporada es tanca el 21 de 
desembre  amb la producció de Bitò 
i La Villarroel Les noies de Mossbank 
Road, una tragicomèdia que tracta 
amb humor sobre l’amistat, l’amor, la 
solitud i allò inevitable de la vida. Cris-
tina Genebat, Marta Marco i Clara Se-
gura donen vida a les tres protagonis-
tes, dirigida per Sílvia Munt. 

Els espectacles familiars Su-
perbleda, el concert Estic contenta!, 
de Macedònia i El llop ferotge no comp-
ten amb abonament. Cada un té un 
preu de 6 euros, tot i que el cost serà 
de 5 euros si es fa compra anticipada 
d’entrades. Les famílies nombroses o 
monoparentals que presentin carnet 
acreditatiu podran obtenir les entra-
des a 4 euros si en fan la compra a ta-
quilla o de manera anticipada al Ser-
vei d’Atenció Ciutadana. 

 Marina Antúnez

Jornada dedicada al 
tomàquet Montgrí

Nou restaurants 
de Cuina vallès 
presenten les vIII 
Jornades d’aquesta 
hortalissa d’estiu

REsTAuRACIó | CuINA vALLèS

El restaurant Garbí de Castellar i 
vuit restaurants més, tots ells, del 
col·lectiu gastronòmic Cuina Va-
llès, celebren les VIII Jornades Gas-
tronòmiques del Tomàquet Mont-
grí fins al 15 de setembre, oferint 
plats amb aquesta preuada hor-
talissa com a protagonista de les 
seves cartes. 

Carles Calsina, el xef del res-
taurant castellarenc, i també els 
xefs dels restaurants Can Feu i 9 de 
la Borriana de Sabadell, El Cel de 
les Oques de Terrassa, Lossum de 
Sant Quirze del Vallès, Can Vinyers 
de Matadepera, El Rístol de Vilade-
cavalls, Tast & Gust de Cerdanyola 
i Can Piqué de Montcada i Reixac 

  Redacció

han anat aquests dies a recollir per-
sonalment el tomàquet Montgrí a 
la finca de Can Bros al Parc Agrari 
de Sabadell, un ampli terreny con-
reat pel jove pagès Lluís Franco. 

 Els xefs de Cuina Vallès des-
taquen la qualitat organolèptica 
d’aquesta hortalissa i valoren la 
seva carnositat i gust, de pell molt 
fina i gens àcid. El tomàquet es 
troba ara en plena temporada, en 
un moment òptim de sabor.  

Els restauradors de Cuina Va-
llès “gaudim preparant els plats 
i els clients el gaudiran men-
jant-los”, asseguren. Els cuiners 
prepararan el tomàquet de dife-
rents maneres. 

Carles Calsina, el xef del Garbí 
i president de Cuina Valles va expli-
car que elaborarà “un tartar de to-
màquet amb sardina marinada”. 
Al restaurant Can Feu, per exemple, 
el xef Josep Maria Villagrassa farà 
una amanida de tomàquet Montgrí 
amb ventresca de tonyina, ceba i 
bitxo. Al Lossum de Sant Quirze 
del Vallès, Joan Sala farà un Bloody 
Mary amb burrata amb els tomà-
quets més madurs. Keco Martínez-

D’esquerra a dreta, Josep Maria Villagrasa (Can Feu), Edgar González (Can Vinyers), 

Joan sala (Lossum), Carles Calsina (Garbí) i Lluís Franco (Can bros). || CeDiDA

Anglès, xef d’El Cel de les Oques de 
Terrassa, ha triat una bacora (to-
nyina blanca) fumada amb figaflors 
envinagrades i tomàquet Montgrí. 

Lluís Franco, el principal pro-
veïdor de Cuina Vallès, traballa amb 
agricultura de producció integrada, 
molt respectuosa amb la natura. El 
pagès diu que “al llarg  de l’any, en 
tres plantades diferents, d’abril a 
juliol, plantem unes 1.400 plantes 
de tomàquet Montgrí per poder 
abastir la temporada. Podem ar-
ribar a colir fins a octubre i no-
vembre”, diu. Aquest productor 
apunta que, “a més de ser bo i gus-
tós, aquest tomàquet és molt pro-
ductiu a nivell agrari, estic molt 
content del resultat”. 

El Col·lectiu de Cuina Vallès, 
l’impulsor d’aquestes jornades que 
s’allargaran quinze dies durant el 
setembre, és un col·lectiu de nou 
restauradors creat al 2006 per pro-
moure els productes agroalimentaris 
autòctons i de proximitat i defensar 
la cuina del territori. El seu esforç di-
fusor i divulgador ha estat constant. 
Compta amb el suport del Consorci 
de Turisme del Vallès Occidental.  
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agenda

DEsTAQuEM EXposICIoNs

del 07 al 16 de setembre de 2018

Concert amb Mucca Failate
Dissabte 8 · 19 h · Jardins del Palau tolrà

Per Festa major, enguany actua el grup 
mucca Failate, format per cinc compo-
nents, dos d’ells, castellarencs: sergi 
Camps (teclats) i Adrián Velasco (gui-
tarra), a més de la resta de components 
que són Juan Carlos sánchez (veu, de 
sabadell), santiago tamayo (bate-
ria, de terrassa) i israel Pérez (baixis-
ta, de badalona).  La música que ofereix 
mucca Failate és d’un estil “pop rock, 
amb aires de rumba, reggae i ska”, diu 
Adrián Velasco, el guitarrista. Les can-
çons que presentaran a Castellar del 
Vallès en aquesta ocasió són temes 
propis, cantats en castellà, a més del 
seu darrer èxit ‘bonita melodía’, que ara 
també es pot escoltar en català.

“patrimoni oblidat, memòria literària”
Del 4 al 21 de setembre a l’Arxiu d’història de 
Castellar (c. mina, 9-11)
Org.: Centre d’estudis de Castellar – Arxiu d’història
hi col·labora: Coordinadora de Centres d’estu-
dis de Parla Catalana, institut ramon muntaner i 
Ajuntament de Castellar del Vallès

Col·leccionistes de Castellar
Del 7 al 12 de setembre. espai sales d’el mirador 
(accés per pl. major)
Org.: Cercle de Col·leccionistes de Castellar

Concurs de fotografia artística: 
XXVII Trofeu Joan Riera i XIV concurs en color
Dies de Festa major. Calissó d’en roca
Org.: Centre excursionista de Castellar

“Trenquem reixes per la llibertat” 
exposició permanent.
exterior de l’escola municipal d’Adults

Escultures de Josep Llinares 
exposició permanent.
ermita de sant Pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074

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

DIVENDRES 7
Festa Major
*Consulteu programa complet 
a les pàgines centrals del 
suplement i al web:
www.castellarvalles.cat/festamajor 

21.15 h · pRoposTA
pregó a càrrec 
d’Antonio Díaz, el Mago pop
pl. d’el Mirador
organització: Ajuntament

DISSABTE 8
Festa Major
*Consulteu programa complet 
a les pàgines centrals del 
suplement i al web:
www.castellarvalles.cat/festamajor 
 
22.30 h · MÚsICA
Concert de Mishima: Ara i res
pl. d’el Mirador
organització: Ajuntament

DIUMENGE 9
Festa Major
*Consulteu programa complet 
a les pàgines centrals del 
suplement i al web:
www.castellarvalles.cat/festamajor 
 
22.30 h · MÚsICA
Concert de Gertrudis: 
Gira L’Últim ball 2018
pl. d’el Mirador
organització: Ajuntament 

DILLUNS 10
Festa Major
*Consulteu programa complet 
a les pàgines centrals del 
suplement i al web:
www.castellarvalles.cat/festamajor 
 
23 h · MÚsICA
Vilabarrakes, amb Hotel 
Cochambre i Deejays del Revés
espai vilabarrakes
organització: Ajuntament i 
vilabarrakes

DIMARTS 11
Festa Major
*Consulteu programa complet 
a les pàgines centrals del 
suplement i al web:
www.castellarvalles.cat/festamajor  
 
De 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h · 
pRoposTA
Jornada de la Infància
pl. de la Fàbrica Nova i espai tolrà
organització: Ajuntament

11 h · pRoposTA
Acte institucional de la Diada 
Nacional de Catalunya
pl. de Catalunya
organització: Ajuntament

DIJOUS 13
10 h · pRoposTA
sessió informativa curs de 
formació ocupacional d’ajudant 
de cuina i cambrer
Servei Local d’ocupació 
(c. portugal, 2)
organització: Ajuntament i 
Diputació de barcelona

20 h · pRoposTA
Club de lectura de novel·la
si tú me dices gen lo dejo todo: 
monólogos científicos para reír-
te de los teoremas, las bacterias y 
demás curiosidades
biblioteca Municipal Antoni tort
organització: biblioteca

DIVENDRES 14
20 h · pRoJECCIó
Docsbarcelona del Mes: 
over The Limit
Auditori Municipal
organització: Cal gorina, 
CCCv i L’Aula

DISSABTE 15
tarda · pRoposTA
Trobada de Tardor al 
puig de la Creu
el puig de la Creu
organització: Amics del puig
de la Creu

DIUMENGE 16
De 9 a 13.30 h · pRoposTA
Trobada de Tardor al 
puig de la Creu
el puig de la Creu
organització: Amics del 
puig de la Creu

18 h · bALL
ball a càrrec de Mar i Cel
Sala blava de l’espai tolrà
organització: Amics del ball de Saló
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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 07 CATALuNYA 
DISSAbte 08 VILà 
DIuMeNge 09 VILà 
DILLuNS 10 CAsTELLAR 
DIMArtS 11 YANGÜELA 
DIMeCreS 12 CAsANoVAs 
DIJouS 13 Ros 
DIveNDreS 14 pERMANYER 
DISSAbte 15 CATALuNYA 
DIuMeNge 16 CATALuNYA 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. st. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · Ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · Av. st. esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà boix
937 159 099 · barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · Ctra. sabadell, 3

DEFuNCIoNs 

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

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

“ El pessimista es queixa del vent; l’optimista espera que canviï; el realista ajusta les veles”

@jaume_calsina @jordillort @maite.vila.906
Per fer-los amb vinagre Arquitectura pigmentada ortodoxa Vespre a sentmenat 

MEMÒRIEs DE L’ARXIu D’HIsTÒRIA 

INsTAGRAM · @lactual 

Grup reduït de l’equip de bàsquet del Centre Parroquial de Castellar, cinc anys després de la seva 
fundació el 1957, a l’antic pati d’esbarjo del col·legi de les Germanes Dominiques, reconvertit en 
una pista de ciment. Drets, per l’esquerra: Climent Carreras, Lluís Masó, Alfons Bertran i Ernest 
Brun. Ajupits: Jaume Riera, Joan Coll i Miquel Sánchez. || FONs: xAVier sOLey || ArxiuhistOriACAs-

teLLAr@gmAiL.COm ||  FACebOOk.COm/ArxiuhistOriA 

C.p. Castellar - bàsquet, 18 de març de 1962

Viasanna
Espai de Salut Integral · Ctra. Sabadell, 50

www.viasanna.com

Estrès o baix estat 
d’ànim? Revitalitza’t!

Recoma-
nació

penúltima

Angel Lopez Luna 
74 anys · 29/08/2018
Francisco Garcia Molina
83 anys · 01/09/2018 
Antonio González Ruiz
79 anys · 03/09/2018
Rosa Rocabert soley 
91 anys · 04/09/2018

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

“El riure és la única medicina sense efectes se-
cundaris”, Shannon L. Alder.

Acabades les vacances d’estiu i recuperada la ru-
tina habitual se’ns pot fer difícil mantenir l’estat 
d’ànim tan saludable que hem mantingut en els 
darrers dies. Però res és impossible! 
El més comú, i també aconsellable, és establir 
nous propòsits al mes de setembre. Normalment 
el que ens proposem va més relacionat amb l’es-
tat físic, però és igualment important dedicar 
temps de qualitat per aconseguir un saludable 
benestar psíquic. De fet, hi va tot relacionat. Plan-
tejar-nos nous reptes –que cal que siguin assu-
mibles- ens desperta la ment i ens manté actius 
emocionalment parlant. 
El ioga o la meditació són activitats no agressives, 
aptes per a qualsevol edat, que permeten recu-
perar i mantenir l’equilibri físic, psíquic i mental. 
Espais de connexió personal i íntim a través dels 
quals activar el nostre organisme, aprendre a res-
pirar i rebatre l’estat d’estrès tan característic 
de la temporada de la tornada de les vacances. 
Perquè quan estem bé es nota i es veu reflectit en 
tots els nivells i àrees de la nostra vida.

Cuidem-nos, i serem feliços. 

William Arthur Ward
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la contra

David Fuentes

Abans, la gent no 
anava a la barra per 
veure si hi havia wifi

Discjòquei i organitzador de la festa dels Amics dels 80 
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Va començar a fer de discjòquei amb 16 anys a la 
mítica discoteca El Cali. Aquesta nit estarà al front 
de la 9a edició de la Festa dels Amics dels 80, un dels 
esdeveniments més multitudinaris de la Festa Major. 

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
Persistent
un defecte que no pots dominar?
saber com es diu una cançó que soni
un grup musical?
supertramp
una cançó?
‘the sound of silence’
La teva paraula preferida?
Vinga, va
Quin plat t’agrada més?
els ous ferrats amb patates
un llibre
‘Pensamiento negativo’ de r. mejide
una pel·lícula?
La trilogia de mad max i ‘el paciente inglés’
un viatge pendent?
No soc persona de viatjar
Què és per a tu l’Espai Tolrà?
una sala polivalent i lloc d’esdeveniments
un comiat?
Adeu

”

“

· Des de sempre has estat en con-
tacte amb la música?
Sí. Vaig començar a treballar a El 
Cali amb 16 anys. Abans d’aquella 
edat, no havia tocat cap disc i a casa 
mai havia tingut un tocadiscs. La 
primera vegada que vaig entrar a la 
discoteca va ser amb el casament de 
la meva germana quan tenia 12 anys. 
Com que era un nen, en van colar i 
em van dir que m’amagués darrere 
els sofàs. El local estava obert per a 
tothom, no l’havien obert expressa-
ment per a la festa. Vaig veure una 
habitació amb llums i allò em va im-
pressionar bastant.

 · Com et van proposar de treba-
llar a la discoteca?
Sent client, vaig començar a parlar 
amb el discjòquei, Antonio Alfonso, 
que m’agradaria dedicar-me a pun-

xar música tot i que no tenia cap ex-
periència. Sí que tenia una doble 
platina i podia fer les meves cose-
tes. Joan, el fill de la propietari de la 
discoteca, Llorenç Oliver, es va que-
dar amb el meu telèfon i al cap d’un 
temps en van proposar de treballar. 
Resulta que el disjòquei que estava 
amb l’Antonio va dir que plegava si 
no li apujaven el sou. I llavors m’ho 
van proposar a mi.

· Com eren les nits a El Cali?
Eren molt divertides perquè abans 
la gent anava a la discoteca a pas-
sar-s’ho bé. Anava a ballar, a parlar 
amb diàleg directe i abans no hi havia 
mòbils. Abans la gent no anava a la 
barra o sortia a fora per comprovar 
si hi havia senyal wifi. El senyal wifi 
era el boca a boca. De mica en mica, 
vaig començar a aprendre a fer ser-
vir els llums i a punxar els discos. Si 
tens ganes d’aprendre, aprendràs 
aviat si no, no aprendràs mai.

 · La discoteca sempre estava 
atenta a les peticions de clients?
Sempre. La discoteca estava ober-
ta i disposada a posar els temes que 
ens demanaven, sempre que estigu-
és d’acord amb la nit.

· El cinema ja havia tancat?
Sí, el cinema ja havia tancat precisa-
ment per la competència dels cine-
mes de Sabadell. El que passa és que 
van deixar la sala de butaques oberta 
i aleshores, quan obrien la discoteca, 
a les 12 de la nit, es projectava una pel-
lícula de les que tenien guardades. 
Aleshores, la gent entrava corrent 
a veure la pel·lícula mentre a la dis-
coteca, que estava oberta, hi posava 
música tranquil·la o lenta. També hi 
havia el pub i la sala de vídeo. Tenies 
accés a tot. La discoteca no s’omplia 
fins que no s’acabava la pel·lícula.

· Vas estar a la discoteca El Cali 
fins que va tancar?

Sí. Va ser el 1991. Començaven a tenir 
el seu pes les noves discoteques de 
Sabadell, on anaven els autobusos. 
La gent volia novetats i fins i tot a El 
Cali van canviar el logo per moder-
nitzar-lo i captar nou ambient.

· Com va ser el darrer dia?
El propietari ens va avisar un per un.  
Ens van dir que anaven a tancar per 
reformes i que no diguéssim res als 
clients. Per això, ens va convocar un 
diumenge a la tarda. Recordo que 
era pels voltants de l’estiu. En certa 
forma, era l’acomiadament perquè, 
mentre duressin les obres, no tení-
em feina. Fins i tot, a la porta de la 
discoteca, es va posar un rètol. Quan 
van començar les reformes, van en-
trar les màquines i ho van tirar tot, 
sense treure els llums.

· Vas seguir fent de discjòquei?
Sí. He estat a moltes discoteques, 
vaig estar a El Turó -el que és ara el 

Viena-, a Àrea Concor durant vuit 
anys, en diferents carpes, a la disco-
teca Wonder de Lleida...

· Crema molt el món de la nit?
Sí. T’acaba cansant. Coneixes molta 
gent però, en realitat, gaires amistats 
no tens. Has de renunciar a dinars 
familiars perquè estàs treballant. El 
raïm de la revetlla de Cap d’Any me’l 
menjo a la discoteca. Els amics se’n 
van de festa, tu te’n vas a treballar. 

· Què et va portar a organitzar les 
trobades Amics dels 80?
Em vaig trobar amb un conegut que 
em va suggerir de fer la festa d’El 
Cali. Em va dir de parlar amb el Jesús 
del bar El Cali i fer-ho a la zona de les 
galeries. Pensàvem que no tindríem 
gent i realment vam tenir molt èxit. 
L’any següent ho vam fer a la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà, que va tornar 
a quedar petita fins que ja ens vam 
quedar al Recinte Firal.

 Jordi Rius


