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Setmanari d’informació local

Dues dones ballen durant el Gran Ball de Festa Major amb la Cobla Orquestra La Principal de la Bisbal a l’Espai Tolrà, diumenge passat al vespre. || Q. PASCUAL

Festa gran!
FESTA MAJOR | ESPECIAL DE 18 PÀGINES

Castellar va gaudir de cinc dies 
d’una Festa Major multitudinària
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tema de la setmana festa major’18

Ni Sabadell, ni el pont de la Diada   poden amb la festa de Castellar

La vila viu, durant cinc dies, 
una Festa Major amb 
assistències 
multitudinàries 

La competència era gran i doble. D’una banda, 
la Festa Major de la cocapital vallesana i ciu-
tat veïna, Sabadell. De l’altra, un pont de qua-
tre dies. Però ho vam tenir clar i vam escollir. 
La Festa Major és sagrada pels castellarencs, 
per posar el punt i final a l’estiu i per comen-
çar el nou curs amb un regust dolç. 

Si en els darrers anys la programació, feta 
per les entitats i per l’Ajuntament, ja intentava 
organitzar propostes de tot tipus perquè cadascú 
trobes el seu espai, sembla que enguany la cosa 
ha estat més encertada que mai. 

El murmuri post festa deixa entreveure 
que, qui més qui menys, ha trobat activitats 
del seu gust. Esportives, musicals, de ball, 
infantils, d’enginy o per a gent gran. El regidor 
de Cultura, Aleix Canalís ha remarcat “que 
s’ha utilitzat una fórmula de programació 
que aposta sobretot per la diversitat de 
públics”. “Si a tot això, hi afegeixes una 
actitud cívica per part del veïnat i moltes 
ganes de participar, crec que podem 
parlar d’una Festa Major molt rodona, 
que ens permet iniciar amb força el nou curs 
després del període de vacances d’estiu”, 
afirma Canalís.

Especial menció es mereixen les 
actuacions musicals. A banda de la qualitat, 
l’ampli ventall d’estils de les propostes va 
satisfer els diferents públics i fans. El regidor 
ha destacat, entre d’altres, “les assistències 
al pregó d’El Mago Pop, els concerts de 
Mishima, Gertrudis, El Pot Petit i Hotel 
Cochambre, a més del Correlokals i la 
festa dels Amics dels 80, activitats que han 
superat amb escreix el miler d’espectadors 
cadascuna”. Canalís ha afegit que “no s’ha 
notat el cap de setmana llarg, amb el pont 
de la Diada, ni la coincidència amb la Festa 
Major de Sabadell, ja que la participació 
ha estat multitudinària a la majoria 
d’activitats”.

Així com l’any passat la pluja va fer 
la guitza més d’un dia, en aquesta edició, 
el temps ha permès dur a terme totes les 

  Cristina Domene

activitats a l’espai programat a excepció del 
lliurament de la Medalla de la Vila a l’Institut 
Castellar, el passat dijous, 6 de setembre, que 
es va traslladar dels jardins del Palau Tolrà a 
l’Auditori a causa d’una tempesta.

El regidor de Cultura, Aleix Canalís, ha 
felicitat “totes les persones voluntàries, 
entitats i treballadors municipals que han 
fet possible sis dies de festa amb més de 
100 activitats i unes assistències de públic 
molt altes”. 

no és no

La Festa Major d’enguany ha comptat amb 
un Punt Lila, tant a l’Espai Vilabarrakes 
com al Correlokals, on el punt era mòbil i 
anava fent el recorregut proposat per l’entitat 
organitzadora, Vilabarrakes. L’objectiu 
d’aquest espai d’informació i assessorament, 

Durant les proves de so de dissabte a la tarda a l’escenari de la plaça d’El Mirador, els Mishima van aplaudir els Capgirats en aconseguir descarregar el pilar de cinc, un moment molt emotiu. || Q. PASCUAL
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Ni Sabadell, ni el pont de la Diada   poden amb la festa de Castellar

promogut per la Coordinadora Feminista 
de Castellar del Vallès i l’Ajuntament, amb 
la col·laboració de l’entitat Vilabarrakes, era 
prevenir situacions de violència masclista 
i d’acompanyar a possibles víctimes 
d’agressions sexistes. 

Tant les 1.000 polseres amb el lema 
“Prou agressions. No és no” com els adhesius  
amb el telèfon mòbil de la Policia Local es 
van exhaurir. 

Les voluntàries, identificades amb 
samarreta lila, anaven rotant durant les 
diferents nits. Des de l’organització han 
explicat que centenars de nois i noies han 
passat pel punt per informar-se i també 

JORNADA DE LA INFÀNCIA

La festa dels més 
petits de casa

Si bé durant els cinc dies de Festa 
Major hi havia actes adreçats 
per gaudir en família, com El Pot 
Petit, la Fal·lera gegantera o el 
Correfoc infantil, hi ha un dia per 
excel·lència dedicat als més petits: la 
jornada de la infància. Una diada que 

Una assistent al Correfoc de dissabte passat mentre contempla el castell de focs que posa fi a l’activitat a la plaça Catalunya. || Q. PASCUAL

han fet el joc de la piràmide de la 
violència. Es tractava de classificar en 
els apartats ‘Formes explícites’, ‘Formes 
Súbtils, ‘Visible’ i ‘Invisible’ diferents 
tipus d’agressions com ‘Control’, 
Anul·lació’, ‘Abús sexual’, ‘Amenaces’, 
‘Humor sexista’ o ‘Menyspreu’. “Hi ha 
participat molta gent i el més curiós 
és que cadascú classifica les targetes 
de manera molt diferent. Ningú 
coincideix i això vol dir que cadascú 
té una percepció molt personal de la 
violència masclista”, va afirmar una de 
les voluntàries del Punt Lila, la darrera 
nit de Vilabarrakes. 

enguany ha coincidit amb l’11 de 
setembre i que per tant, era festiu 
nacional. Aquest fet va facilitar 
que hi hagués més participants 
dels que visiten la plaça de la 
Fàbrica Nova normalment.
A banda de l’esperat bany d’escu-
ma, els infants van poder gaudir 
de circuits d’aventures, inflables, 
taller de circ, circuit de minicars  i 
de l’espectacle itinerant Tufff!
No van faltar les activitats del 
Rugbi Club, del Futbol Sala 
Castellar i l’Escola Trial Elbixu.

festa major ‘18 tema de  la setmana
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CORREFOC DELS DIABLES ADULTS (DISSABTE) I DIABLES INFANTILS (DIUMENGE)
Dissabte al vespre, Castellar va gaudir un any més del correfoc infernal a càrrec dels Diables de l’ETC, 
acompanyats del drac Víbria i les colles de Terrassa i Sant Feliu de Codines. Diumenge, va ser el torn 
del correfoc infantil a càrrec de la Colla Infantil de Diables de Castellar Les Espurnes i les colles infan-
tils de Castellterçol, Les Franqueses del Vallès i Sant Feliu de Codines.  || m. Antúnez || foto: Q. PASCUAL

NOU ÈXIT DE LA FESTA DELS 80
La festa dels 80 va tonar a ser tot un èxit i va fregar la barrera dels 4.000 assistents, segons els organitzadors. 
Enguany, l’actuació de M.Davis  va ser molt seguida i tots els regals van anar a parar a gent de Castellar. 
I la darrera mitja hora, que s’amplia a la música dels 90, va tenir el moment culminant quan el DJ  David
Fuentes va marxar de la cabina amb el darrer tema i va deixar que s’aturés sol.  || j. riUS || foto : H. GALLArDo

JORNADA DE LA INFÀNCIA - BANY D’ESCUMA
Dimarts, l’Espai Tolrà va acollir, durant tot el dia, la Jornada de la Infància. Jocs inspirats en els 
contes populars i altres atraccions, van omplir la plaça de la Fàbrica Nova. A l’interior del recinte firal, 
es va gaudir dels inflables. També hi va haver trenet, bike trial El Bitxu, espectacle itinerant “tuff” 
amb l’Engruna teatre i, especialment celebrat, el bany d’escuma. || m. Antúnez || foto: Q. PASCUAL

ELS MILLORS BALLARINS
Els joves són qui tenen la fama de marxosos, però qui de veritat saben ballar i porten el ritme a dins 
són els més grans. Així ho van demostrar al Gran Ball de Festa Major amb la Cobla Orquestra La 
principal de la Bisbal, que van omplir de ritme el recinte Firal de l’Espai Tolrà. Més de 800 persones 
van gaudir del ball en algun moment de la tarda i nit de diumenge.. || C. Domene || foto: Q. PASCUAL

PERDUTS ENTRE ENIGMES A LA BIBLIOTECA
El fenomen ‘Room Escape’ no ha escapat al radar dels organitzadors de la Festa Major que, amb encert, 
han incorporat en aquesta edició una sèrie de jocs i reptes enigmàtics que es van poder gaudir diumenge i 
també dilluns en torns de fins a 12 participants a la Biblioteca. Així va ser en el cas de l’Ernest, l’Ona i la Jessi-
ca que van poder gaudir d’aquesta innovadora oferta d’oci que s’imposa sobretot entre els millennials. || j. G.

79 PARTICIPANTS A LA MODALITAT INFANTIL DE LA CURSA POPULAR
Esport i festa es van conjugar dissabte a la tarda a la XXXVI Cursa Popular de Festa Major, organitzada 
pel Club Atlètic Castellar, i a on van participar 241 persones, 79 a la categoria dels Petits, 39 a la de 
Mitjans i 123 a la de Grans. Amb sortida i arribada a la plaça Major, i amb molt de públic, la primera 
va ser la dels Petits, d’una distància aproximada de 800 metres. || C. Domene || foto: Q. PASCUAL
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Un menú musical per a 
tothom, a Vilabarrakes

Les entitats i colles 
fan possible quatre 
nits de festa grossa

Enfeinats darrere la barra, moltes 
vegades sacrifiquen els millors con-
certs de la nit. Porten, molts d’ells, 
setmanes treballant per tal que tot 
surti rodó. Arriben hores abans que 
tothom i ho han de deixar tot enlles-
tit perquè, quan apareguin cente-
nars de goles assedegades, hi hagi 
cervesa i cubates. També hi servei-
xen xarrups i, de tant en tant, pot-
ser se’n beuen un, o uns quants. 
Són els imprescindibles: les Wai-
kiki i els Sense Nom, Cal Gorina, 
l’Esbart, l’Hockey Club Soplica, la 
Zona Rate, la Kantera, els Capgi-
rats i, evidentment, el capgròs de la 
festa, el més sonat de tots, el presi-
dent Bartomeu. És gràcies a aques-
tes diferents entitats i agrupacions 
que les quatre nits de Vilabarrakes 
rutllen i s’han convertit en una cita 
imprescindible de setembre.

“És una manera diferent de 
viure-ho. I una vegada ho proves, 
no vols fer-ho d’una altra manera”, 
admet Xavi Almohalla, dels Capgi-
rats, després d’explicar, també, que 
ha acabat ben exhaust. Mariona 
Pané, de les Waikiki, valora “el com-
panyerisme, la implicació, el fer 
poble i la diversió” que comporta 
muntar una ‘barraka’, a més del fet 
de conèixer molta gent.

quatre nits, molta diversió 
També , any rere any, el Correlokals 
ressegueix festivament els carrers 
de la vila des de l’Era d’en Petasques, 

 G. Plans

on se celebra prèviament una Boti-
farrada Popular. La seva 13a edició 
va atraure 1.200 persones, segons 
fonts de l’Ajuntament. “És l’activi-
tat estrella, el tret de sortida de la 
Festa Major pels joves, que fa que 
molta gent vingui de fora”, expli-
ca Germán Ligero, de l’organització 
de Vilabarrakes. El recorregut, en-
capçalat pel ritme del grup Batuca-
da Tucantam Drums, va arrencar i 
es va dirigir a Cal Gorina, a l’Ateneu 
i a la plaça del Mestre Anyè. Per pri-
mera vegada, va arribar a la plaça de 
la Miranda, la qual cosa va facilitar 
que més gent finalitzés el recorregut.

Durant les tres nits següents, 
els gustos de tothom es van veure 
satisfets en el menú musical de Vi-
labarakes, molt variat. La festa de 
dissabte va començar amb La Ska 
Brass i, després, el concert de Not 
Available. El grup de Frankfurt va 
retornar a Castellar deu anys des-
prés amb els mateixos himnes, que 
van fer embogir completament el 
públic. Mentre cantaven Cerveza, 

A primera fila, dos joves gaudeixen d’un dels concerts de Vilabarrakes.|| Q. PASCUAL

Des del segon pis de la seva ‘barraka’, els Capgirats animen la festa || Q.PASCUAL

el públic va acabar xop de birra, i, 
seguidament, quan sonava Jo’Anna, 
els fans incondicionals –molts dels 
quals van ser presents en l’actuació 
de fa una dècada– van invadir l’esce-
nari. Els veïns sabadellencs, Ovella 
Xao, aleshores, van agafar el relleu 
de la festa i la nit va acabar amb The 
Mediaplayers, que ballen seminuus.

Jeff and the persons, Banna-
na Beach, el grup tribut a Obrint 
Pas anomenat Seguirem i l’estelar 
discjòquei Marla Morgado, amb 
una destacada actuació de Drum 
and Bass, van prendre les rege-
nes de la nit de diumenge, potser 
la menys multitudinària, encara 
que igualment animada. El dilluns, 
en canvi, probablement pel fet que 
l’endemà era festiu, va aplegar mi-
lers de persones. Durant el concert 
d’Hotel Cochambre cada racó de 
Vilabarrakes era ple. I per posar la 
cirereta a la Festa Major, els mes-
tres de la rauxa local, els Deejays 
del Revés, van allargar la festa fins 
a la matinada.   

JOVENTUT |  ViLAbARRAkES
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il·lusió per arrencar la Festa amb el Mago Pop

Moment culminant del pregó, que va incloure un truc sorprenent del Mago Pop. || Q. PASCUAL

Un firaire artesanal de 

garrapinyades ofereix una 

mostra dels seus productes a 

un visitant de la fira . || j. riUS

Malgrat l’amenaça de pluja, un 
miler de persones es van acostar 
fins a la plaça d’El Mirador per gau-
dir d’un dels pregons més esperats 
dels darrers anys. Antonio Díaz, el 
popularíssim Mago Pop –que tri-
omfa als teatres de Madrid amb el 
seu espectacle ‘Nada es imposible’ 
i que aquest agost ha protagonitzat 
un programa a TV3 també titulat 
‘Res és impossible’- va aparèixer a 
dos quarts de 10 de la nit a l’esce-
nari amb vestit informal i repar-
tint simpatia des del primer minut.

El Mago Pop va voler aclarir 
que ell no fa pregons –“bé, vaig 
fer el de Badia del Vallès, el meu 
poble”, va confessar-. “Quan m’ho 
van demanar, no em vaig poder 
negar perquè hi ha molta gent 
de Castellar al meu equip, no em 
pregunteu per què”, va dir entre 
aplaudiments dels assistents. La 
qüestió és que una dotzena de cas-
tellarencs formen part del seu es-
pectacle i han posat el seu granet 
de sorra per aconseguir portar-lo 
a la vila. El jove i famós il·lusionista 
va demostrar tenir alguns conei-

 J.G.

  Jordi  Rius

PREGó | MAgO POP

xements de Castellar i, gràcies als 
seus companys, per exemple va 
tenir un record per als croissants 
del Grané, per la piscina que sem-
pre “té sold out” i que “Castellar 
té les mateixes parades e tren que 
Badia: zero”. Fins i tot va tenir un 
comentari per a “les inacabables 
obres del carrer Nou”.

El popular mag va 
protagonitzar el 
pregó de la Festa 
incloent un truc 
final sorprenent

Va repassar algunes de les 
propostes de la Festa programa 
en mà com si estigués llegint una 
llista monòtona de coses però, de 
seguida, va admetre que el seu fort 
no era explicar el pregó i, per tant, 
va oferir un truc per donar per in-
augurada la Festa Major. Amb uns 
grans canons es van disparar cen-

tenars de papers entre el públic i 
només nou afortunats espectadors 
van poder trobar un paper amb una 
‘X’. Ja a l’escenari, acompanyant 
el Mago Pop, cadascú dels nou va 
posar en un bloc la inicial del seu 
nom sense que ningú ho pogués 
veure i es van barrejar aleatòri-
ament. En el moment culminant, 

el Mago Pop va demanar als nou 
afortunats que ensenyessin la ini-
cial que havien escrit al seu bloc i 
–coses de la màgia- va aparèixer 
la paraula CASTELLAR. Un truc 
final que va enlluernar la majo-
ria dels presents que van comen-
çar així la festa major amb il·lusió 
i bon humor.   

STREET MARkET | COMERç CASTELLAR

Una festa per gaudir del comerç de la vila

El centre de Castellar, concretament 
els carrers de Sala Boadella, Hospi-
tal i Montcada van acollir durant tot 
el diumenge l’Street Market 1900, la 
fira comercial ambientada a principis 
de segle.  Dos actors vestits amb la 
moda Steampunk, un subgènere de 
fantasia i ciència-ficció que barreja 
invents tecnològics amb la moda de 
l’època victoriana, van donar infor-
mació sobre el sorteig que premiava 

Enguany, la fira 
comercial Street 
Market estava 
ambientada en el 
principi del segle XX

les compres dels visitants a les para-
des de la fira. El premi consistia en 
una visita guiada i gratuïta a l’església 
de Sant Esteve d’estil neogòtic, així 
com la cripta de la família Tolrà,  el 
mateix diumenge. Els comerciants, 
tot i poder-se vestir d’època, no van 
seguir els consells de l’organizació,  
Comerç Castellar, i únicament dos 
firaires van vestir-se de 1900.

A la fira, hi havia una trentena 
de parades  on s’hi podia trobar, com-
plements i calçat, passant per llibres, 
la pintura, la música i l’artesania, a 
més del sector de l’alimentació amb 
embotits, formatges, tomàquets, ga-
rapinyades, dues exposicions de mo-
biliari i cotxes, i fins i tot, un tastet 
de vermut a granel. D’altra banda, la 
fira va comptar amb l’actuació en di-
recte del Cor de gospel Di-versions i 
la del combo i coral de joves. D’altra 
banda, al carrer Hospital es va fer 
un taller de trencadís on els partici-

pants podien fer diferents composi-
cions imitant el trencadís de l’arqui-
tecte Antoni Gaudí. Mentrestant, a 
l’estand de Comerç Castellar era pos-
sible interactuar amb diferents ginys 
on es comprovava l’efecte del so i de 
les ones a més de fotografiar-se a un 
photocall o posar-se una escafranda 
de llautó d’un bus. 

La fira va aconseguir gran  aflu-
ència de públic, sobretot a les hores 
punta del migdia i a la tarda, atret 
per les ofertes que es fein durant la 
fira comercial. A més de comerços 
de la vila, la fira també tenia presèn-
cia d’establiments de fora en un in-
tent de voler promocionar i projec-
tar Castellar del Vallès a l’exterior.  
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PEDRA SECA | CEC

Dimarts passat al matí es va inaugu-
rar la que s’ha batejat  com a ‘Barraca 
Castellar’, una construcció de pedra 
seca que el Grup de la Pedra Seca del 
Centre Excursionista de Castellar 
(CEC) ha construït a la rotonda ubi-
cada a la ronda de Llevant, cantonada 
amb ronda de Tramuntana. Es troba 
al punt zero del Torrent de Colobrers.

L’acte inaugural va comptar amb 
la presència d’una setantena de per-
sones, entre autoritats i ciutadans, i 
van haver-hi diferents parlaments. Va 
començar el president del Centre Ex-
cursionista de Castellar, Rafael Serra, 
que va agrair la feina d’aquest grup 
tan actiu al centre, el Grup de la Pedra 
Seca, va lloar-ne la capacitat organit-
zativa i de treball. Va parlar dels cas-
tellarencs, “que treballen amb molta 
empenta, i queden cada dimarts al 
matí per restaurar més i més cons-
truccions del patrimoni local”.

A continuació, va parlar Joan 

El Grup de Pedra Seca, 

autoritats i alguns grups 

polítics es van fer una foto 

de família davant de la Bar-

raca Castellar. || CeDiDA

Dimarts es va fer la 
presentació oficial 
de la construcció 
feta pel grup de 
la Pedra Seca

inauguren la barraca Castellar de la ronda Llevant

Roura, portaveu del Grup de la Pedra 
Seca, que amb un discurs molt amè i 
entretingut, va explicar algunes de les 
anècdotes amb què es troben quan 
fan recerca. Va agrair les facilitats 
que l’Ajuntament ha donat per poder 
fer la barraca: “A l’Ajuntament no 
ens han demanat permís d’obres, o 
sigui que... potser és que no se n’han 
adonat”, va fer broma Roura. També 
va fer una demanda al consistori: “Al 
costat de la barraca hi tenim un 
molí, hi falta l’hèlice i seguiré es-

sent pesat fins que l’Ajuntament la 
posi”. Roura va parlar dels seus com-
panys, amb qui cada dimarts treballa 
per a recuperar construccions i obrir 
camins que havien quedat en desús. 
El Grup de Pedra Seca ja va construir 
una barraca a Matadepera “i era lògic 
que també ens ho demanessin aquí”. 
Roura també va reconèixer que “ens 
hem fet grans, i ens agradaria que 
hi hagués un relleu generacional”. 
Roura també va voler esmentar la “C” 
gegant que Josep Llinares, membre 

qual es feia un vi, diuen, no gaire 
bo, que s’exportava majoritària-
ment per fer aiguardent”, va afegir. 
Diuen que el vi més bo és el que es feia 
al Puig de la Creu. Amb la fil·loxera ata-
cant la vinya de Castellar, “tothom qui 
havia fet diners a dojo amb la venda 
de vi, ho va reinvertir en telers per 
dedicar-se al tèxtil”. La barraca de 
vinya forma part d’un passat caste-
llarenc “que cal posar en valor”, 
deixa Vicente.

L’alcalde de la vila, Ignasi Gimé-
nez, va agraïr la feina del Grup de la 
Pedra Seca. “Mereixen aquest reco-
neixement, l’Ajuntament agraeix 
la seva feina, una mostra del nos-
tre passat”. Va mencionar cadascun 
dels noms dels membres del Grup, “i 
no em vull deixar l’incombustible 
Joan Roura”, i va fer broma apuntant 
que “aquest punt és com la Puerta 
del Sol a Madrid, potser ens haurem 
de plantejar que sigui el centre de 
celebracions”, fent referència al fet 
que la barraca s’hagi edificat al punt 
zero del Torrent de Colobrers. L’alcal-
de els va fer entrega d’una aquarel·la 
pintada per ell mateix. Josep Llinares, 
membre del Grup, va regalar obsequis  
als representants de l’Ajuntament, del 
Centre d’Estudis i del CEC.

Finalment, el mossèn Txema Cot   
- també present a la inauguració -  va 
beneir la barraca, simbòlicament. El 
Grup de Pedra Seca, autoritats, famí-
lia, amics i polítics es van fer una foto 
davant de la Barraca Castellar i a la 
“C” i es va servir un vermut per a tots 
els assistents.   || MARINA ANTÚNEZ

també del Grup, ha construït al costat 
de la rotonda i que vol ser la sigla de 
“Castellar”, “Clasquerí”, “Colobrers” 
i “Catalunya”.

passat vitivinícola

Oriol Vicente, president del Centre 
d’Estudis de Castellar, va recordar el 
passat vitivinícola de Castellar. “Tot 
això eren vinyes, fins al capdamunt 
del Puig de la Creu”, va dir. Al segle 
X, excepte el nucli de Castellar, la resta 
eren plantacions de vinya “amb el 
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Diada per la llibertat dels presos
L’alcalde demana al 
seu discurs la llibertat 
dels presos i diàleg 
per trobar consens

En un matí assolellat, Castellar ha vis-
cut una commemoració de la Diada Na-
cional de Catalunya més moguda que 
altres anys. Si fa un any es va innovar 
amb l’organització d’un acte instituci-
onal a la plaça Catalunya -a banda de la 
històrica ofrena a Cal Targa, casa on es-
tiuejava el president Lluís Companys, 
al carrer de les Roques-, aquest any, 
a més, l’ANC ha promogut un tercer 
acte que ha dividit les forces polítiques. 

De fet, l’ANC va fer la seva con-
vocatòria amb el suport de les forces 
independentistes de la vila a la plaça 
d’El Mirador a la mateixa hora en què 
l’Ajuntament desenvolupava el seu 
acte. Així, a la cerimònia institucio-
nal van fer l’ofrena al peu de la senyera 
l’Escola Nocturna -entitat convidada 
aquest any en nom del teixit associa-
tiu local - , el PSC i el grup municipal 
Som de Castellar-PSC en representa-
ció de l’Ajuntament. En el seu discurs, 
l’alcalde Ignasi Giménez va demanar 
“solucions polítiques” per trobar una 
sortida “amb diàleg i amb un ampli 
consens del catalanisme”. “La crisi 
política i institucional sense pre-
cedents que ha viscut Catalunya el 
darrer any és la més greu des de la 
recuperació de la democràcia. La 
solució passa per la generositat de 
totes les parts”, va dir Giménez, qui 
també va defensar “l’alliberament 
dels dirigents polítics i líders soci-
als que encara estan en presó pre-
ventiva, així com el retorn sense 
conseqüències judicials dels que 
són a l’estranger”. A més, l’alcalde 
va assenyalar que aquest consens que 
avui exigim passa també “pel dret de 
tots els catalans a decidir democrà-
ticament la forma de governar-nos”. 

Dels grups sense representació 
al ple només es va deixar veure per l’ac-
te institucional el PP. El seu president, 
Antonio Carpio, va titllar de “greu 
error” l’absència dels grups munici-
pals de l’oposició i va qualificar el dis-
curs de l’alcalde de “pobre i ambigu”.

absència independentista

Preguntat sobre l’absència de les for-
ces municipals independentistes que 
sí van participar l’any passat a l’acte 
institucional, l’alcalde ho va contextu-
alitzar en la “situació de polaritza-
ció que viu Catalunya” i va subratllar 
que  és des de l’àmbit municipal que es 
pot “contribuir a recuperar la con-
vivència”. En aquest sentit, el discurs 
de l’ANC al seu acte a la plaça d’El Mi-
rador va voler donar arguments crítics 
amb l’equip de govern sobre aquesta 
absència. “A Castellar ens agradaria 
que els representants del municipi 
tinguessin el compromís públic de 
no donar suport als que han aplicat 
l’article 155, que està portant Cata-
lunya a una situació límit, amb con-
seqüències molt greus”, va dir la co-

ordinadora local de l’ANC, Trini Pérez. 
Fins i tot, en el seu discurs va expres-
sar el seu desig que “l’Ajuntament 
canviï de mans i que esdevingui un 
Ajuntament independentista, al 
costat de la majoria dels nostres 
convilatans, clarament partidaris 
d’una República independent”. Per 
a Pérez, l’equip de govern fa “la viu-
viu” en la qüestió del procés, motiu 
pel qual finalment  no han volgut jun-
tament amb la CUP, Junts per Caste-
llar, Decidim i ERC participar en l’acte 
institucional.  Bea Garcia, la portaveu 
de Junts per Castellar, també es va re-
ferir a l’absència independentista de 
l’acte institucional en declaracions a 

Discurs de l’alcalde, Ignasi Giménez, acompanyat del seu equip de govern a l’acte institucional de la plaça Catalunya . || Q. PASCUAL

Ofrena floral a Cal Targa, la casa d’estiueig del president Lluís Companys || r.G.

La CUP, ERC, Decidim, JuntsxCast i ANC a l’acte independentista de la plaça del Mirador. || r.G.

aquest desig de llibertat segueix 
viu avui”, va explicar per reivindicar 
que el poble català no s’ha rendit. De 
fet, i com a exemple d’aquest tarannà, 
ERC va lliurar un ram de flors a Cal 
Targa a Rosa Marcet, una “veterana 
militant independentista i republi-
cana”. Per a Rafa Homet, “una cam-
panya mediàtica perfectament or-
questrada” vol mostrar una fractura 
social a Catalunya que “no ha existit 
ni existirà mai”.

Per part de Decidim, la regido-
ra Ita Espinosa va afirmar que “l’1-0 
la gent va decidir quin país vol”. En 
aquest sentit, també va assenyalar que 
“no es pot dialogar amb repressió i 
amb presos injustament tancats”. 
En la mateixa línia, la portaveu de Deci-
dim, Bet Tena, va apuntar que “l’actua-
ció de l’estat a Catalunya ha tret mol-
tes benes dels ulls a molts catalans”.  

Al seu torn, Pau Castellví, al-
caldable de Junts per Castellar, va 
començar el seu parlament fent un 
apunt històric sobre el militar Antoni 
de Villarroel, que va liderar la defensa 
de Barcelona durant el setge de l’on-
ze de setembre de 1714. “Villarroel 
va quedar enamorat de la gent que 
defensava el que era seu, 500 anys 
d’història institucional”, que lluita-
ven per “la dignitat i les llibertats”, 
va dir Castlleví. L’alcaldable de Junts 
per Castellar va posar l’accent que la 
resistència al setge s’ha traduït amb 
el pas del temps en “uns valors i un 
llegat que ens arriba fins avui” i que 
marca “el que som i el que hem estat 
sempre com a catalans”. Així, Cas-
tellví va establir un paral·lelisme amb 
la celebració del referèndum sobira-
nista de l’1-O i amb la situació actual: 
“El que fem i el que no fem marcarà 
les memòries que tindran de nosal-
tres, ni un pas enrere”, va concloure.

La portaveu de la CUP, Marga 
Oncins, en un dels primers actes en 
què participa aquesta nova forma-
ció política local ha estat qui ha obert 
els parlaments de l’acte de l’ANC a la 
plaça d’El Mirador. “Prou que deci-
deixin per totes nosaltres, als paï-
sos catalans només s’hi val l’auto-
determinació. Unim forces, sortim 
al carrer per canviar-ho tot. Contra 
la recentralització de l’estat espa-
nyol, i en contra del blindatge de la 
unitat d’Espanya que sempre ens 
ha mostrat dèficits democràtics 
tot perpetuant el règim franquis-
ta”, ha dit Oncins. 

la diputada alamany a cal targa

Qui també ha volgut participar a l’ofre-
na floral de Cal Targa ha estat la por-
taveu de Catalunya en Comú al Parla-
ment i exregidora de Decidim Castellar, 
Elisenda Alamany. La parlamentària 
va defensar la necessitat “d’un nou so-
biranisme a Catalunya”. “Catalunya 
viu una situació excepcional i cal re-
parar tot el mal que s’ha fet al país 
per poder tornar a la normalitat”, va 
dir en declaracions a Ràdio Castellar.  

A Cal Targa, el president de la 
CAL, Jordi Fusté, va ser l’encarregat 
de llegir com a discurs unitari l’article 
conjunt de tots els presos polítics i els 
exiliats.  || reDACCiÓ

Les forces independentistes 

opten per l’acte de l’ANC

 i no assisteixen a 

l’institucional

Ràdio Castellar: “Malgrat l’arriba-
da de Pedro Sánchez al govern, la 
línia política no ha canviat a Ma-
drid”, va dir Garcia, la qual, a més, 
va demanar a l’equip de govern “un 
posicionament clar de suport a la 
sobirania d’aquest país”.

discursos independentistes

Tant a Cal Targa com a la plaça d’El 
Mirador els discursos han estat pre-
sidits pel record dels fets de l’1 d’Oc-
tubre i de les conseqüències que se’n 
van derivar.  Per part d’ERC, el seu 
portaveu Rafa Homet va recordar que 
quan Lluís Companys va ser afusellat 
semblava que ja no hi havia esperan-
ça. “Però aquest país va resistir i 
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ANC |  DiADA

Més de mig miler de castellarencs van participar a la 
manifestació de la Diada que va convocar l’Assemblea 
i Òmnium Cultural dimarts passat. Segons ha detallat 
la secció local de l’ANC, des de Castellar del Vallès van 
sortir una desena d’autocars per participar-hi. Con-
cretament, la comitiva de l’ANC de la vila sumava 561 
persones que es van instal·lar al tram 35, a banda dels 
castellarencs que van anar-hi per lliure.  “Va ser molt 
emocionant. Quan veus la gent com respon, les seves 
cares... Va ser una manifestació engrescadora. Es res-
pirava un ambient d’esperança i d’alegria, un senti-
ment molt diferent del que hem tingut a altres mani-
festacions, per exemple, pels presos polítics”, explica 
Trini Pérez, coordinadora de la secció local de l’ANC.  
Des de l’organització destaquen que van exhaurir el 
marxandatge per a la manifestació. “Hem venut un 
33% més de samarretes”, diu Pérez. La coordinado-
ra afegeix que després de veure la gran participació de 
la ciutadania, és moment “del compromís real dels po-
lítcs”.  || roCío GÓmez

Nombrosa participació 
castellarenca a la 
manifestació de la Diada

El grup municipal d’ERC va vendre més de 170 tiquets per a la botifarrada popular 
d’aquest dilluns passat, a la plaça del Mirador, un pròleg reivindicatiu per a la Diada 
Nacional de l’11 de Setembre. Aquest sopar groc s’havia emmarcat en la Festa Major 
Castellar i denuncia l’existència de presos polítics i exiliats, a més de demanar-ne l’alli-
berament dels primers.  Els beneficis de l’acte s’han destinat íntegrament a la Caixa 
de Solidaritat, que permet fer front a les represàlies econòmiques que reben perso-
nes físiques com a conseqüència d’actuacions emmarcades en el procés.

“Aquests elements de mobilització són importants per recordar a tot arreu 
que hi ha una injustícia que s’ha d’acabar”, va declarar el llorençà Marc Sanglas, 
diputat al Parlament de Catalunya, que va assistir al sopar. Per altra banda, Rafa 
Homet, portaveu d’ERC Castellar, va recordar que “no és una Festa Major normal, 
perquè hi ha gent a la presó”. Pel que representa a la resposta a l’acte, afirma que va 
ser molt positiva: “Ens ha desbordat, en el sentit positiu del terme. La gent con-
tinua molt ferma i decidida”.  

El sopar va constar de pa amb tomàquet i botifarra i, de postres, crema cata-
lana i carquinyolis. En aquesta ocasió no es va utilitzar vaixella de plàstic, gràcies a 
una iniciativa d’ERC del Vallès Occidental per eliminar la generació de residus. La 
formació ha comprat plats, gots i coberts per a 300 persones i, en aquests esdeveni-
ments populars, es contracta un servei de neteja format per persones amb discapa-
citat que s’estan formant en hostaleria.   ||  GUiLLem PLAnS

Més de 170 persones 
van assistir al sopar groc 
organitzat per ERC

Assistents al sopar groc organitzat per ERC a la plaça d’El Mirador. || G. PLAnS

La plaça d’El Mirador es va despertar el 
matí de dissabte plena de llaços grocs. 
Aquests dies de Festa Major un grup 
de persones ha lligat cintes grogues 
a la pèrgola de l’edifici d’El Mirador i 
d’altres punts del mobiliari urbà de la 
plaça, com les baranes o els bancs
Aquestes accions tenen com a 
objectiu recordar als presos polítics i 
demanar la seva posada en llibertat. 
Però no tothom està d’acord amb 
aquest tipus d’accions reivindicatives. 
Així, la mateixa tarda de dissabte es 
van poder veure algunes persones 
deslligant alguns d’aquests llaços.
Aquesta desavinença també es 
copsa a les xarxes socials on 
alguns castellarencs es queixen 
que l’espai públic hauria de ser 
neutral.   ||  CriStinA Domene

La plaça d’El Mirador, 
plena de llaços grocs 
durant la Festa Major

 FESTA MAJOR | LLAçOS

BREUS
ERC | bOTiFARRADA POPULAR
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Els alumnes de l’escola El Sol i La Lluna a l’hora de la sortida del col·legi el primer dia de classe. || r. GÓmez

Actuació dels Bombers durant l’episodi de pluges de l’agost passat. || CeDiDA

BOMBERS | bALANç

Un estiu amb més actuacions per aigua que per foc 

Aquest dissabte finalitza la Campa-
nya especial d’estiu de Prevenció d’In-
cendis Forestals. Un pla de vigilància, 
prevenció i extinció que neix del tre-
ball coordinat i en xarxa de l’Ajunta-
ment, la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat.  Segons apunta el cap 
del parc dels Bombers Voluntaris de 
Castellar, Cisco Altarriba, enguany “a 
nivell d’incendis forestals ha estat 
un estiu relaxat”. “Si comparem 
la quantitat d’hectàrees crema-
des d’aquest estiu amb la d’altres 
anys, és una xifra ridícula. Hi ha 
hagut algun foc de camps de ros-

Els bombers fan un 
balanç positiu de la 
campanya especial de 
prevenció d’incendis 

tolls i forestal, però poca cosa”, de-
talla Altarriba.

Segons les dades recollides per 
les estacions meteorològiques de la 
vila, Castellar va viure la primavera 
més plujosa de les dues últimes dèca-
des. Això va provocar que els boscos 
del municipi s’enfrontessin a l’estiu 
amb una massa boscosa més humi-
da del que és habitual. Amb tot,  a fi-
nals del mes de juliol i durant l’agost 
passat es van produir dues onades 
de calor que van posar el parc caste-
llarenc en alerta. En els dos episodis, 
però, “no es va superar el nivell 2 
de risc, mentre que es pot arribar 
fins el 4. Van ser fenòmens puntu-
als. En general, l’estiu ha estat re-
lativament tranquil a la comarca”, 
constata Altarriba.

De fet, el cap del parc de Bom-
bers Voluntaris de Castellar apunta 
que “s’han fet més sortides per aigua 
que no pas per foc”. Durant els xàfecs 

que es van produir la segona quinze-
na d’agost, “vam fer en dos dies una 
vintena de sortides”, afegeix. 

A banda de les condicions cli-
matològiques, Altarriba destaca la 
importància de la feina de prevenció 
“meravellosa i insubstituïble” que 
s’ha dut a terme.  Enguany, el consis-
tori ha col·laborat amb el Pla d’Infor-
mació i Vigilància contra incendis fo-
restals (PVI) de la Diputació, a través 
d’un conveni entre ambdues adminis-
tracions i l’Agrupació de Defensa Fo-
restal (ADF).  A més, el parc de Cas-
tellar s’ha inclòs dins un grup de parcs 
de la Regió Metropolitana Nord for-
mat també pels de Matadepera, Vila-
decavalls i Sant Llorenç.

Tanmateix, Altarriba adverteix 
que “tenim uns boscos amb molt 
combustible que quan estigui sec es-
tarà a disposició del foc”.  “La gestió 
dels boscos és encara una assigna-
tura pendent”, conclou.  || r. GÓmez

Aquesta setmana 4.050 alumnes han  co-
mençat les classes del nou curs  2018-2019  
i ho han fet sense gaires novetats quant a 
la disposició de grups i de classes.  D’una 
banda, 3.590 alumnes d’educació infan-
til i primària i secundària van començar 
dimecres les classes - dels quals 654 cor-
responen a educació infantil i 1.614 a edu-
cació primària- i prop de 1.322 l’Educació 
secundària Obligatòria. Aquest divendres 
començaran les classes l’alumnat matricu-
lat als estudis postobligatoris -306 a Batxi-
llerat, 139 als cicles formatius de grau mitjà 
i superior i una quinzena al Programa de 
Formació i inserció d’auxiliar d’hoteleria.  

A aquestes xifres s’hauran de sumar 
també els 225 alumnes matriculats fins 
ara a l’Escola Municipal d’Adults, els 140 
que ho faran a l’Escola Municipal de Mú-
sica Torre Balada a partir del proper di-
lluns 17 de setembre, els usuaris de la 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres, i els 
infants de 0 a 3 anys de les vuit escoles 
bressol que hi ha a Castellar.

Les escoles bressol municipals, ges-
tionades per l’empresa Suara Coopera-
tiva, van començar el 4 de setembre el 
nou curs amb 140 alumnes inscrits, dels 
quals 46 corresponen a l’EBM El Coral i 
94 a l’EBM Colobrers. Al Coral han que-
dat encara vacants quatre places.

Un inici de curs amb 
poques novetats
Uns 4.050 alumnes han començat les classes 
als centres educatius de Castellar del Vallès

Els alumnes que han tornat a clas-
se han pogut comprovar que s’han fet 
algunes adequacions a les seves escoles. 
Per exemple, s’han canviat  les finestres 
dels dos edificis de l’Escola Bonavista,  
s’han reformat els vestidors del gimnàs 
de l’Emili-Carles Tolrà, s’està arreglant 
l’escala de l’Escola Municipal de Música 
Torre Balada i “s’està pendent d’algu-
nes tasques al col·legi Sant Esteve”, ha 
precisat la regidora d’Educació, Maria 
Antònia Puig.

D’altra banda, el departament d’En-
senyament ha fet obres d’adequació a 
l’escola Mestre Pla perquè en una ala del 
centre s’hi continuïn ubicant els grups de 
1r d’ESO de l ‘Institut Castellar. El Mes-
tre Pla “s’està convertint en un centre 
d’una sola línia i els grups de secun-
dària poden conviure en una altra ala 
de l’escola”, constata Puig.  La regido-
ra d’Educació també ha volgut felicitar 
per la seva nova tasca “les noves direc-
cions que s’han incorporat en alguns 
centres - l’Institut Castellar i l’Escola 
Sant Esteve-”. 

Per tercer any consecutiu, l’Ajunta-
ment seguirà aquest curs el pla per im-
pulsar l’ensenyament de l’anglès. Una de 
les propostes destacades és la incorpo-
ració d’auxiliars de conversa als centres 
educatius de primària que donen suport 
lingüístic a les activitats programades pel 
tutor o tutora d’aula en el desenvolupa-

 Jordi Rius

EDUCACIó | iNiCi CURS

OBRES 
Als centres 
escolars 
Bonavista, emili-
Carles tolrà, l’emm 
torre Balada i 
l’escola d’Adults 

ESCOLA 
D’ADULTS 
enguany, 
ofereix un  curs 
d’informàtica

ment de les competències comunicatives 
i lingüístiques de l’alumnat. “És un suport 
important a l’aprenentatge. Cada centre 
adapta les hores per aprendre l’idioma 
al seu projecte educatiu de centre”, as-
segura la regidora d’Educació.

Enguany serà el primer curs que es 
completarà el grau superior de paisat-
gisme i medi rural que ofereix l’Institut 
Castellar. El centre amplia i completa la 
proposta d’estudis de la família professio-
nal agrària, ja que ofereix també un grau 
mitjà de jardineria i floristeria i un altre 
de producció agroecològica.

escola d’adults 
L’Escola Municipal d’Adults , que aquest 
estiu ha remodelat els espais, té obert fins 
al 28 de setembre el període d’inscripcions 
per als nous alumnes que vulguin cursar 

alguna de les disciplines de l’oferta forma-
tiva que s’impartirà al centre el proper 
curs 2018-2019. Per formalitzar les sol-
licituds, les persones interessades s’hau-
ran d’adreçar directament al centre, situ-
at al carrer dels Pedrissos, 9 (tel. 93 714 83 
55), en horari de dilluns a divendres de 9.30 
a 12.30 hores i de 17.30 a 21 hores.

L’oferta formativa del centre s’amplia 
amb un curs d’informàtica. Es faran dues 
sessions setmanals, de 18.30 a 20 hores, 
en dies encara per confirmar. Es treballa-
ran nocions bàsiques d’informàtica: en-
torn Windows (carpetes, arxius, finestres, 
disc extern de memòria, etc.), entorn Goo-
gle (eines de cerca, Drive –textos, presen-
tacions, formularis, full de càlcul, etc.–), 
Gmail, Google fotos, Youtube, aplicacions 
mòbils, gravació i edició de vídeo, xarxes 
socials, etcètera.   
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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.

Des de la parròquia us fem arri-
bar les coordenades per no per-
dre’s aquest curs! Una oportunitat 
sempre única per descobrir quel-
com perillós, perquè pot canviar la 

Cursos a la parròquia

 Parròquia de Sant Esteve

 Junts per Castellar  Josep Maria Calaf*

ls barcelonins que van 
suportar el setge du-
rant els primers dies 
de setembre de 1714 
encarnaven, amb fe i 

valentia davant la imminent derro-
ta, dos dels valors que millor definei-
xen com som els catalans: la persis-
tència i la dignitat. Tot i que aquell 
11 de setembre el país va patir una 
derrota i una posterior repressió fe-
rotge contra la cultura, la llengua i 
les institucions, el relat d’aquell dia 
ha arribat fins a nosaltres.
Seguint el seu exemple, nosaltres, 
que vam viure la jornada històri-
ca de l’1-O i una vegada més, una 
altra onada repressiva, hem de ser 
dignes del moment. No podem dei-
xar de recordar els sacrificis pels 

ermeteu-me confessar 
un petit secret: Estic 
enamorat d’aques-
ta Catalunya alegre i 
combativa! I manifes-

to, tot seguit, que no crec en el co-
foisme. Se perfectament que hi ha 
països més justos, grans i rics. Amb 
millors serveis i estructures. Pai-
satges més verds, esplèndids i ge-
nerosos. Societats més avançades 
i educades. Sistemes més demo-
cràtics. Rius més cabalosos, cas-
tells més solemnes, catedrals més 
antigues, ciutats més verdes, cels 
més clars o més plujosos. Població 
amb més proteccions i seguretats. 
Nacions amb més orgull pels pas-
sats esplendorosos. Estats més il-
lustres per excel·lir amb la ciència, 

E P
Un pas més, una 
mica més a prop

Enamorament combatiu

quals els presos i els exiliats estan 
passant avui dia. Perquè igual que 
nosaltres sabem què va significar 
l’11 de setembre de 1714, és el nostre 
deure moral que els catalans d’aquí 
300 anys coneguin el que va succeir 
aquell 1 d’octubre de 2017. 
Per això, des de JxCastellar defen-
sem tan aferrissadament l’actuació 
conjunta de totes les forces indepen-
dentistes enfront els grans reptes 
als quals ens enfrontem i que ame-
nacen amb malbaratar tot allò pel 
qual els nostres avantpassats por-
ten lluitant.
Aquesta Diada, en un nou exerci-
ci de persistència, el nostre país ha 
donat una meravellosa imatge de sí 
mateix. De forma ordenada, pacífi-
ca, festiva i neta, més d’un milió de 
persones han omplert l’Avinguda 
Diagonal de Barcelona.
Malgrat els mals averanys dels de 
sempre; malgrat la repressió poli-
cial, mediàtica i judicial; malgrat 
les amenaces de sabotatge per part continua a la pàgina 11

les arts i la literatura. Llengües més 
universals.
Però dubto que hi hagi en totes 
aquestes contrades ciutadans més 
esperançats malgrat tenir gent em-
presonada i exiliada injustament. 
Més alegres malgrat la repressió 
rebuda. Més combatius malgrat 
les derrotes sofertes. Més tolerants 
malgrat la manca de comprensió 
cap a ells. Més oberts malgrat els 
veïns poderosos. Més generosos 
malgrat la seva pobresa.
Tots sabem que, sovint, els enamo-
raments costa d’argumentar-los 
amb paraules. L’enamorament és 
una expressió del sentiment i no 
precisa explicacions raonades. Per 
tant, crec que descrivint alguns fets 
recents tothom entendre millor el 
perquè del reforçament del meu 
enamorament antic.
Dilluns ERC va organitzar un sopar 
solidari pels presos polítics. Hi van 
assistir moltes persones. El re-
compte no es fàcil. 

d’elements infiltrats; malgrat les 
provocacions violentes de les set-
manes anteriors, gent de tota mena i 
de totes les edats ens hem trobat un 
any més per compartir els nostres 
anhels de justícia, llibertat, demo-
cràcia i respecte als drets humans.
Evidentment, els presos polítics i 
els exiliats han ocupat un lloc d’ho-
nor. Malgrat haver passat gairebé 
un any des del seu ingrés a presó, la 
gent manté present el record dels 
qui estan posant en evidència la in-
consistència democràtica de l’Es-
tat Espanyol.
El moviment democràtic més im-
portant del segle XXI a Europa ha 
tornat a obrir totes les capçaleres 
dels noticiaris de tot el món. Llevat 
dels mitjans de comunicació espa-
nyols, que serveixen interessos molt 
allunyats de la veritat, i que, tal com 
ja ens tenen acostumats, segueixen 
guanyant la guerra de Cuba.
Un pas més, una mica més a prop. 
Estiguem preparats.

Entre una foto i altra han passat 37 anys. La primera va ser presa a la discoteca El Cali i l’altra divendres passat. David Fuentes, l’organitzador de la 
festa dels Amics dels 80 van aconseguir contactar amb ells i reunir-los i  repetir la foto en el mateix ordre, una feina difícil perquè un d’ells viu fora de 
Castellar i fins a darrera hora no es va poder localitzar.  Fuentes ha explicat que “ens ha fet molta il·lusió haver pogut reunir-los a tots després de 
tants anys”. A la foto hi apareixen, d’esquerra a dreta,   Francisco Romero, Manel Berbis, Pablo López,  José Maria Gay i Jordi Bolancé. || reDACCiÓ 

Un retrobament d’amics 37 anys després gràcies a la Festa dels Amics dels 80

FOTO DE LA SETMANA

vida! Si preferiu la tranquil·litat 
millor passar a la pàgina següent... 
Places limitades! Des de l’edat de 
3r de primària i fins edat de mòduls 
o batxillerat en amunt us podem 
oferir un espai absolutament di-
ferent a totes les altres extraes-
colars que puguin fer els vostres 
fills i filles, i no només als fills i fi-
lles, sinó també als pares i mares. 
Que no us ho expliquin! 

Els dies i hores dels cursos d’enguany 
són 1r Curs (3r Primària): dimarts o 
dimecres de 17:15h a 18:15h. 2n Curs 
(4t Primària): dimarts o dimecres de 
17:15h a 18:15h. 1r i 2n Curs Catequesi 
Familiar (3r i 4rt de Primària): diven-
dres de 20:15h a 21:15h. Postcomunió 
(De 5è de Primària a 1r d’ESO): di-
vendres de 20:15h a 21:15h. Confir-
mació (2n a 4t d’ESO): divendres de 
20:15h a 21:15h. Joves (mòduls, bat-

xillerat, universitat): divendres de 
19:45h a 21:15h. Inscripcions cada 
tarda entre setmana des del 12 al 21 
de setembre de 17:30h a 19:30h, a la 
Rectoria (C/Església 16). 
Quan comencem? Primera setmana 
d’octubre. + INFO al Despatx Parro-
quial, dimecres de 20 a 21h. També 
al 667207088 o a parroquiacaste-
llar@gmail.com
Que tingueu un molt bon curs!

Segons el Diccionari català-valencià-
balear, la paraula amanida, tan comu-
na en l’actualitat, es documenta per 
primera vegada dos segles més tard 
que la paraula ensalada, que  ja apa-
reix documentada a l’Espill o llibre de 
les dones de Jaume Roig (1460), i que 
en l’ús ha quedat bastant arracona-
da per la coincidència amb la parau-
la castellana. Tanmateix, els diccio-
naris recullen el sintagma ensalada 
russa amb la definició d’‘ensalada 
feta amb patates i verdures bullides 
i tallades a trossets, tot amanit amb 
maionesa’ (DIEC2). L’origen d’aques-
ta ensalada es remunta a la dècada 
del 1860 a Moscou. El seu inventor 
va ser Lucien Olivier (1838-1883), un 
xef rus d’origen belga que estava al 
capdavant de la cuina de l’Ermita-
ge, un dels restaurants moscovites 
més importants de l’època. Actual-
ment és una recepta molt popular a 
tot Europa i presenta diverses vari-
acions segons el país, no només de la 
recepta sinó també del nom: en rus i 
anglès es manté el nom del seu crea-
dor (салат Оливье –Olivier salad) 
mentre que en francès, castellà i ca-
talà se’n manté l’origen salade russe 
– ensalada rusa – ensalada russa).
(Article extret del blog Neolosfera)

El Servei d’Assessorament  del 
CPNL ofereix la revisió gratuïta 
de textos breus de difusió públi-
ca per a entitats, empreses i par-
ticulars. castellarvalles@cpnl.cat, 
937143043, El Mirador.

‘Ensalada russa’ o 
‘ensaladilla russa’?



DEL 14 AL 20 DE sEtEmbrE DE 2018 13

Edita: Ajuntament de Castellar del Vallès · C. major, 74 1r Pis · 937 472 123 · Director: julià Guerrero · Redactor en cap: jordi rius · Direcció d’art: Carles martínez Calveras 
Redacció i Fotografia: marina Antunez, Cristina Domene, rocío Gómez  · Compaginació i disseny de publicitat institucional: Carles martínez, jordi Batalla i Èlia Guàrdia
Publicitat: ielou comunicació, S.L. · 937 070 097 · comunicacio@ielou.cat · Impressió: Gráficas de Prensa Diaria · Distribució: teB Castellar · Tiratge: 5.500 exemplars 
Correu electrònic: lactual@castellarvalles.cat · Dipòsit legal: B-13007-2008

opinió

l lliurament de la Me-
dalla de la Vila a l’Ins-
titut Castellar el passat 
6 de setembre és una 
ocasió magnífica per 

valorar els mèrits d’un centre edu-
catiu que ha estat fonamental per a 
l’ensenyament, la cultura i la convi-
vència a Castellar del Vallès i a Sant 
Llorenç Savall. Des de l’any 1987, quan 
l’institut va començar a fer camí al 
Palau Tolrà, fins a l’any 1993, en què 
el centre s’instal·lava definitivament 
al modern edifici del carrer Carras-
co i Formiguera, hem vist créixer una 
comunicat educativa que no ha deixat 
d’estar compromesa amb la formació 
dels seus alumnes i amb el servei a la 
societat que l’acull. 
Des de l’experiència personal de vint-
i-tres anys de docència al centre, vol-
dria destacar un conjunt de factors 
que crec que el singularitzen i que 
en senyalen una certa identitat. Tot 
i els canviants plans d’ensenyament, 
sovint molt erràtics i poc encoratja-
dors, i les retallades pressupostàri-
es més dràstiques, recordo els meus 
anys de professor de llengua cata-
lana i literatura a l’institut com una 
etapa gratificant per viure la teva 
feina com una experiència apassio-
nant de transmissió. Sobretot, perquè 
et senties formant part d’un col·lectiu 
humà obert i cordial, que possibilita-
va aquell punt de trobada necessari 
que fa que un centre educatiu esde-
vingui una entitat viva, amb sensibili-
tats diverses i amb opinions contras-
tades. En un entorn com aquest són 

  C.E.M. Comunitat educativa meritòria. || joAn mUnDet

Institut Castellar, 
una comunitat 
educativa meritòria

E PLAÇA MAJOR

ANTON CARBONELL
Exprofessor de l’INS Castellar

 Aleix Canalís i Alsina*

ha acabat la Festa 
Major i és un bon 
moment per fer ba-
lanç de la nostra festa 
gran.

Malgrat el dijous a la tarda, la pluja 
va semblar que seria la gran pro-

S’
Moltes gràcies a 
tothom per fer possible
la Festa Major 2018

tagonista de la Festa Major d’en-
guany, obligant a canviar l’escena-
ri del lliurament de la Medalla de la 
Vila a l’INS Castellar, el cert és que 
la resta de les activitats programa-
des durant els següents quatre dies, 
es van poder desenvolupar sense 
cap entrebanc, malgrat alguns pa-
timents durant les hores prèvies. 
Per sort,  la majoria dels actes es 
van desenvolupar amb normali-
tat i amb una massiva afluència 
de públic.
Malgrat que l’organització de qual-
sevol Festa Major sempre és mi-
llorable, crec que podem estar or-
gullosos de com ha funcionat tot, 
en termes generals, durant aque-
tes dies. 
Des de la feina feta per tothom a ni-
vell organitzatiu, com el civisme i 
l’alta participació de la ciutadania 
en la major part dels actes.
Fa temps que vam optar per una 
Festa Major on el pes de la socie-
tat civil castellarenca fos cabdal. El 
resultat és que el 80% de les acti-
vitats programades han estat pro-
mogudes per la xarxa associativa 
de la nostra vila. 
Ha estat una fórmula d’èxit com ha 
pogut comprovar tothom que s’ha-

ve de la  pàgina 10

tiva que comporten la participació i 
la implicació dels alumnes; i, alhora, 
sense deixar de connectar amb la so-
cietat que ens envolta, perquè sempre 
hi ha hagut la voluntat de fer actes 
oberts a la ciutadania.
Així, les “Converses per entendre el 
món actual” s’han convertit en una 
experiència formativa que ha per-
mès apropar a l’alumnat personali-
tats del terreny de la política, de l’eco-
nomia, del periodisme, de la ciència, 
de la literatura, etc. La “Setmana de 
la Ciència” ha fomentat unes sessi-
ons pràctiques –i sovint molt espec-
taculars- relacionades amb els conei-
xements científics, en què participen 
professors i divulgadors que tenen una 
capacitat de transmissió i de comuni-

cació notables. I els grups de teatre 
del centre han representat activitats 
dramàtiques singulars, que han per-
mès la creativitat i l’expressió d’uns 
alumnes que han descobert una voca-
ció o un enriquiment personal a tra-
vés de l’escena.
Una de les iniciatives més arrelades 
en l’institut és la “Festa de les cultu-
res”, una ocasió extraordinària per 
plantejar, en un entorn lúdic, qüesti-
ons socials que es troben en el centre 
del nostre món convuls: la violència de 
gènere, la immigració econòmica i els 
refugiats de les guerres i els conflic-
tes polítics, el racisme, la pobresa, la 
desigualtat social, … Amb la voluntat, 
també, de fer una mirada cap a països 
i cultures que parlen de la diversitat i 

de la riquesa humana. 
Tant de bo aquestes activitats i ini-
ciatives, que donen identitat i sentit 
a l’Institut Castellar, continuïn pre-
sidint un centre que, més enllà de la 
vida acadèmica, deixa petjada en els 
alumnes i en els professors que han 
tingut l’oportunitat de formar-ne part. 
Potser caldria fer una crida perquè, 
ara que s’han celebrat els 30 anys de 
l’institut i que li ha estat lliurada la 
Medalla de la Vila, es fessin passos 
envers la constitució d’associacions 
d’exalumnes i exprofessors de l’Ins-
titut Castellar amb la voluntat de per-
sistir en una comunitat educativa que 
treballa a favor de la cultura i del com-
promís crític davant dels problemes 
de la nostra societat.

possibles tant el propi desenvolupa-
ment professional com les complici-
tats i l’entusiasme imprescindibles per 
tirar endavant projectes que saps que 
enriquiran la formació de l’alumnat i 
que acabaran donant un sentit més 
complet a la tasca docent.
Amb aquesta guspira engrescadora, 
l’Institut Castellar ha fet una apos-
ta per l’activisme cultural. La cultu-
ra viscuda com una oportunitat per 
reivindicar el coneixement científic i 
humanístic, la divulgació amena, la 
consciència crítica, l’experiència i la 
creativitat artístiques, el foment de 
la lectura... A partir de les iniciatives 
del professorat s’ha donat continuïtat 
i valor a projectes de formació educa-

gi passejat pels nostres carrers du-
rant aquests dies. 
Des d’aquí vull agrair a tots els cas-
tellarencs i castellarenques la seva 
participació i molt especialment a 
les entitats, associacions, establi-
ments i particulars que han fet pos-
sible les més de 120 activitats que 
van tenir com a escenari els car-
rers de la nostra vila.
També vull felicitar públicament 
als voluntaris que ens han ajudat 
i als treballadors municipals que, 
amb la seva ingent tasca, han fet 
possible que la resta de veïns i veï-
nes hàgim pogut gaudir d’una molt 
bona Festa Major. 
Moltes gràcies per la vostra col-
laboració, per les ganes amb que 
participeu i perl’esforç que heu fet.
Per acabar, vull aprofitar per recor-
dar-vos que, més enllà de la Festa 
Major, Castellar té una gran oferta 
d’activitats al llarg de tot l’any. El 
proper cap de setmana, per exem-
ple, nova edició de la Trobada de 
tardor, organitzada per Amics del 
Puig de la Creu i a finals de mes, 
s’estrena la temporada de tardor 
de l’Auditori Municipal amb l’ac-
tuació de Blaumut.
* Regidor de Cultura

Varem encarregar 150 botifarres. A 
la vista de l’èxit el mateix dilluns en 
varem encarregar 60 més. Al final 
varem haver de fragmentar encara 
més les botifarres perquè ens arri-
bessin al màxim nombre de gent. 
Malgrat tot, al final bastants per-
sones es varem quedar alegrement 
sense. Però la mostra satisfacció 
per l’assistència no va acabar aquí 
ja que una gran part dels presents 
ens varen ajudar a desmuntar tota 
la estructura. Allò que varem mun-
tar en tres hores ho vàrem arreple-
gar en 35 minuts! Generositat, col-
laboració i alegria. 
Enteneu l’enamorament?
El dimarts, 11s, ERC va celebrar el 
tradicional acte del carrer de les 
Roques juntament amb Junts per 
Castellar, ANC, CAL, CUP, i Deci-
dim. Posteriorment es varen fer 
parlaments en l’acte organitzat per 
l’ANC a la Plaça Mirador. Tots els 
discursos varen ser inclusius, res-
pectuosos i reivindicatius. 
Feia poc, el dijous, la gent va assis-
tir a l’acte pel presos polítics enmig 
d’una fortíssima pluja i pedregada. 
I tothom va aguantar el xàfec sense 
moure’s ni un pam. 

Enteneu l’enamorament?
A la tarda 10 autocars sense se-
ients lliures, un d’ells de grans di-
mensions, partien cap a Barcelona 
per participar en la diada d’en-
guany. Malgrat qui vol fragmen-
tar i violentar la societat, malgrat 
els empresonaments, malgrat el 
155, malgrat els exiliats, malgrat 
la repressió constant contra l’inde-
pendentisme, malgrat l’agressivi-
tat d’una extrema dreta desboca-
da i envalentonada la manifestació 
va transcorre sense incidents. Cap 
crit  contra ningú, cap insult, cap 
agressió. La gent divertida i amb 
amples somriures. Les papereres 
plenes en forma d’ordenada pira-
midal de llaunes i bosses. Estelades 
per capa o per barret. Nens, nenes, 
joves, adults, àvies i avis disposar a 
compartir esperances i a cridar a 
favor de tot i en contra de res. Ri-
alles obertes i confiades. Anades i 
vingudes per carrers i places in-
transitables. Gent buscant l’om-
bra. Gent desafiant el sol. 
Gent contenint la respiració en els 
minuts de silenci amb unes ganes 
immenses d’esclatar per alliberar 
les seves angoixes i pors. Estranys 
que et parlaven segurs de trobar 

complicitats. Mirades creuades 
d’assentiment i fraternitat. Tole-
rància extrema després de topa-
des o trepitjades. 
Enteneu el meu enamorament?
Això sí, ulls endins dels participants 
hi veies tristesa i solidaritat envers 
aquells que esperen agafats a uns 
barrots de ferro que algú els escol-
ti abans de condemnar-los. Perdo-
nant, malgrat tot, que alguns jut-
ges i polítics actuïn més per odi que 
per justícia.
Enteneu ara perquè estic enamo-
rat de Catalunya i de la seva gent?
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Varietat, qualitat i multituds en els 
actes esportius de la Festa Major
Les activitats relacionades amb l’esport tornen a crèixer i ja són un dels eixos principals de les festes de Castellar

Tothom relaciona les festes ma-
jors amb la disbauxa i el desenfrè, 
però d’ençà uns anys, Castellar i les 
seves entitats esportives van apos-
tar fort per l’esport durant aquests 
dies i es temps després quan es re-
cull el fruit de la llavor plantada. 
En 2018 la major part dels actes es-
portius han sumat més assistents 
i participants en un dels millors 
anys que es recorden.

Des dels escacs a la plaça 
Major, passant pel campionat de 

dòmino de la Penya Solera -amb 
Ramón Riera i Pere Villaró com a 
campions-, la presentació del CB 
Castellar, el Torneig del Vallès i el 
Cortiella de la UE Castellar o les 
exhibicions d’aeromodelisme de 
l’Aeri Model Club han dominat els 
actes festius de cap a peus -deixant 
de banda concerts, és clar- per fer 
créixer els assistents com en el cas 
del ‘Mou-te’ de l’Escuderia T3, que 
veia com es duplicaven les cues 
d’altres edicions per fer uns girs 
al circuit del Pla de la Bruguera. 
Tres eren els cotxes presents: un 
Seat Ibiza de ral·li, un BMW sèrie 

3 i un Citroën Saxo.
D’altra banda, gairebé 300 ci-

clistes participaven en la bicicle-
tada organitzada pel Club Ciclista 
Castellar, que omplia els carrers de 
la vila de grans i petits.

La XXXVIa edició de la Cursa 
Popular, una de les activitats estre-
lla des de fa anys, ajuntava 240 par-
ticipants, la majoria d’ells de Cas-
tellar, veient les victòries de Mar 
Franch i Arnau Izquierdo en pe-
tits, Laia Romero i Arnau Querol en 
mitjans, Irene Sánchez i Fernando 
Chamorro -aquest últim l’únic no 
castellarenc- en els grans.

 Albert San Andrés

El pilot de ral·lis Emi Osuna durant una de les tandes del ‘Mou-te’ organitzat per l’Escuderia T3. Les cues per pujar a un dels tres cotxes van ser més llargues de l’habitual en aquesta edició. || A. SAn AnDréS

esports

Amb dos torneigs de bitlles 
catalanes, el del CB Colobrers dis-
sabte i del CB Castellar diumenge, 
l’activitat a les pistes de Colobrers 
va ser frenètica durant el cap de 
setmana, mentre que el camp de 
futbol Joan Cortiella ‘Can Serra-
dor’ veia com el CF Caldes s’em-
portava la victòria en partit de 
lliga (0-2) el diumenge i com que-
dava rebatejat definitivament el 
dimarts, fent homenatge a un dels 
personatges més importants de la 
història del club, el ‘Curti’. L’equip 
aquesta vegada superava per 4-0 
al Mercantil.

A les instal·lacions de l’Ae-
ri Model Club, properes a Caste-
llar Vell, campions d’Espanya de 
vol en helicòpter feien exhibicions 
de vol, juntament amb avions que 
costa diferenciar-los dels de veri-
tat una vegada a l’aire.

Patinatge, torneig de futsal, 
arts marcials a càrrec dels clubs 
Kyokushin i Kenpo Karate, exhi-
bicions de biketrial a càrrec del 
campió del món Alan Rovira, tir 
amb carabina, torneig de petanca 
o de voleibol completaven la gran 
oferta d’actes esportius d’aquesta 
Festa Major 2018. 

festa major’18
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D’esquerra a dreta, des de dalt: 1. Torneig de Bitlles de Castellar. 2. Bicicletada a la Plaça de la 

Fàbrica Nova. 3. Un helicòpter durant l’exhibició de l’Aeri Model Club Castellar. 4. Jordi Navarro 

del CB Castellar llença a cistella durant el partit de presentació enfront del Cerdanyola. 5. La 1a 

Classificada de la cursa dels grans, Irene Sánchez, arribant a meta.  || A. SAn AnDréS / C. Domene

esportsfesta major’18
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Morales, a tocar del sisè títol
La victòria a Xest deixa ‘Carmelito’ a un pas d’un nou campionat d’Espanya

MOTOR | MOTOCiCLiSME

Carmelo Morales aconsegueix la 
victòria a la cita del circuit Ricar-
do Tormo de Xest (València) i ja és a 
tocar del sisè títol de campió d’Espa-
nya. El castellarenc pot ser campió 
amb una segona posició en qualse-
vol de les dues curses del circuit de 
Jerez. Max  Sánchez acaba en cin-
quena posició, mentre que Dani Pe-
drosa millora amb una sisena posi-
ció al GP de San Marino a Misano.

Després d’aconseguir la prime-
ra línia en la ‘quali’ de dissabte, ‘Car-
melito’ sortia segon pel darrere de 
Xavi Pinsach (ETG Racing) i al da-
vant del japonès Naomichi Uramo-
to (Suzuki JEG), mantenint les po-
sicions gairebé durant tota la cursa, 
que tot i les previsions va poder ser 

a la qualificació quan rodava en 
temps de ‘pole position’ després 
de quedar-se sense frens. Durant 
la cursa, amb molts avançaments, 
el pilot entrava en setena posició a 
menys d’una dècima del tercer es-
glaó del podi. La cursa se l’empor-
tava Adrián Cruces. El ‘Mini31’ és 
tercer de la general sense opcions 
de victòria final.

D’altra banda, Dani Pedrosa va 
completar un millor cap de setma-
na al GP de San Marino al circuit de 
Misano, després d’acabar en sisena 
posició. El ‘26’, que tot i no ser enca-
ra oficial signarà amb KTM com a 
pilot provador, va quallar una cursa 
força tranquil·la veient que no podia 
rodar en els temps del grup capda-
vanter. El d’HRC és onzè a la gene-
ral del campionat, abans del GP de 
l’Aragó de la pròxima setmana. 

 Albert San Andrés

 Albert San Andrés

Carmelo Morales celebra la victòria a la recta del circuit Ricardo Tormo de Xest. || eASyrACe-Bmw

Josep M. Martínez i Aleix Navarro defensant una contra, durant la semifinal. || S. AKimoVA

El Futsal Pia va estar a un pas del 
miracle en el partit que els va en-
frontar en semifinals de la Copa Ca-
talunya al Indústrias Santa Colo-
ma (4-6). Els de Borja Burgos van 
oposar resistència, pero van acu-
sar l’esforç a la segona part.

Els quatre ex integrants del 
FS Castellar, Borja Burgos a la 
banqueta, Aleix Navarro, Josep M. 
Martínez i Roger Carrera van qua-
llar una excel·lent actuació al Palau 
Blaugrana de Barcelona en la pri-
mera semifinal de la final a quatre 
de la Copa Catalunya. Tot i ser a pri-
ori l’equip més dèbil, els de Burgos 
van plantar cara a l’equip d’Òscar 
Redondo, que s’avançava amb un 
gol de ‘Ximbinha’ al minut 3. Pepe 
Font igualava pels sabadellencs al 
6, però dos minuts després els de 
Santa Coloma tornaven a posar-se 

La Pia frega el miracle
FUTSAL | COPA CATALUNYA

pel davant amb un gol de Pol Pacheco.
El porter castellarenc Josep M. 

Martínez assistia llarg cap a Santi 
Sardà que empatava a dos, en una ju-
gada marca de la casa i que al FS Cas-
tellar havia servit per anotar molts 
gols a l’Aleix Navarro. L’Indústrias 
però, marxava al descans amb un 
2-3 després del gol d’Albert Cardona 
al límit del temps.

A la segona, eren els blancs els 
que prenien la iniciativa i Oriol Santos 
(27’) i Cardona (28’) gairebé sentenci-
aven. Pol Viada reduïa diferències pels 
de Burgos, però el brasiler ‘Ximbinha’ 
sentenciava a set del final. David Álva-
rez amb un autogol després del rebot 
d’un xut de Santi Sardà signava el 4 a 
6 definitiu, que deixava a l’equip verd 
a prop de fregar el miracle.

El FC Barcelona va ser el vence-
dor de l’altra eliminatòria davant de 
la Penya Esplugues (3-7) i del torneig 
per sisè any consecutiu, en superar a 
l’Indústrias per 1 a 4.  

en sec. Morales però, estudiava al 
seu rival per avançar-lo a falta de 
tres voltes a la corba 11 del traçat. 
Pinsach i l’australià Mike Jones (T. 
Speed Racing) completaven el podi 
d’Stock1000.

“Afortunadament les carre-
res han estat en sec i hem pogut 
demostrar el nostre ritme. Estic 
molt content amb la victòria, per-
què des que vam arribar hem tin-
gut molt bones sensacions. M’he 
pres la carrera amb una mica de 
calma, seguint a Pinsach i trac-
tant de no cometre errors per  
sumar els màxims punts possi-
bles. Al final he anat a per la victò-
ria i ha sortit bé” va explicar el ‘31’.

Pel que fa a Max Sánchez, el 
pilot d’onze anys aconseguia la cin-
quena posició després de sortir des 
de la 10a plaça. Sánchez va caure 

esports

www.
castellar
valles.cat

L’Ajuntament: notícies, avisos, tràmits, serveis, oferta formativa... 
Informació de la vila: agenda, adreces i telèfons, borsa de treball...

Segueix-nos també a les xarxes!

Castellar a un clic

www.facebook.com/castellarvalles

@femcastellar
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El ‘Curti’ també té el 
seu camp de futbol
S’oficialitza el canvi de nom de l’estadi 
municipal, que passa a dir-se Joan Cortiella

FUTBOL | 2A CATALANA

La XLIXa edició del Torneig del Va-
llès - Memorial Emili Altimira va ser-
vir per la oficialització del canvi de 
nom de l’estadi municipal de futbol, 
que ha deixat d’anomenar-se Pepín 
Valls per ser el Joan Cortiella - Can 
Serrador de Castellar. A l’acte va as-
sistir la vídua de Cortiella, Fina Moré.

És difícil -per no dir impossible- 
tenir un torneig  dedicat a la teva per-
sona en vida. El ‘Curti’ (1928-2018) ho 
va poder gaudir durant molts anys i 
va fer entrega de les nombroses copes 
que s’entreguen a totes les categori-
es, des de que es va instaurar al 1998. 
Va ser un privilegiat, amb una escul-
tura homenatge l’any 2003 i que des 
del passat 11 de setembre també té 
un estadi  dedicat a la seva memò-
ria. Porter als inicis, entrenador, as-
sistent, directiu o encarregat de ma-
terial la figura del Cortiella seguirà 

 Albert San Andrés lligada per sempre a la UE Castellar 
i ara també a la seva vila.

En l’acte, amb presència insti-
tucional de les autoritats de la vila, el 
president de l’entitat, Joan Homet va 
fer entrega d’una placa commemora-
tiva a la vídua, Fina Moré, per després 
destapar les lletres que donen nom a 
l’estadi en l’entrada del carrer Jaume I.

Després de l’acte, es va dispu-
tar la 49a edició del torneig del Vallès 
que fa enfrontar a l’equip local amb 
el CE Mercantil, davant la negativa a 
participar-hi del primer equip del CE 
Sabadell, que tot i tenir-ho tancat des 
de feia mesos, va declinar la invitació 
dies abans. El conjunt de Juan Anto-
nio Roldán va acabar golejant als blau-
granes a la segona part, aconseguint 
un 4-0 (1-0 a la mitja part) davant del 
juvenil de categoria nacional.

D’altra banda, els inicis de lliga 
no són el punt fort de la UE Castellar, 
que diumenge va tornar a caure al a 
la segona jornada de lliga enfront del 

A dalt, la vídua de Joan Cortiella, Fina Moré, amb el president de la UE Castellar 

Joan Homet. A baix, destapant el nou nom del camp municipal de futbol. || CeDiDA

CF Caldes de Montbui, en un partit on 
els de Roldán van trobar-se a un rival 
molt rocós, que va aprofitar al màxim 
les oportunitats per a fer gol. Els blanc-
i-vermells no van tenir punteria a la 
primera part, enviant la pilota al pal 
en dues ocasions i al 43 perdien a ‘Jua-
nan’ Campos, que era expulsat des-
prés de lesionar-se i estarà un mínim 
d’un més lluny dels terrenys de joc.

A la segona el Caldes de José 
Luís Duque aprofitava una falta late-
ral i un penal per anotar els dos gols 
d’un partit amb tensió, degut a la du-
resa del joc del conjunt visitant.

El tècnic local va declarar que 
“hem jugat un partit bo i molt com-
plet. Fins i tot jugant amb 10 hem 
portat la iniciativa i ells s’han tan-
cat al darrere. A la segona part hem 
gaudit de moltes ocasions, però el 
seu porter ha estat molt bé. Ens 
han xiulat un penal -per mans dins 
de l’àrea- que en la mateixa situació 
en l’àrea contrària no han xiulat en 
la jugada anterior. Potser hem xutat 
20-25 vegades i no hem marcat. El 
futbol són gols i ells han fet dos i nos-
altres cap”. Tot i la derrota i la falta 
de punteria, Roldán no creu que sigui 
preocupant, ja que “crec que això són 
ratxes i sort. El seu porter i la defen-
sa han estat bé. Ens han tret pilotes 
sota els pals i hem arribat a rematar 
fins a quatre vegades en una ocasió. 
Els gols arribaran i l’actitud, la con-
centració, el joc molt bo que hem fet 
és amb el que ens hem de quedar”.

El Castellar és setzè a la classifi-
cació del grup 4 de Segona Catalana.  

esports
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Exposició “Patrimoni obli-
dat, memòria literària”

Un cop finalitzada la festa major, 
l’exposició del Centre d’estudis 
de Castellar manté oberta l’expo-
sició “Patrimoni oblidat, memò-

ria literària”, amb la col·laboració 
de Centres d’estuedis de Parla 
Catalana, institut ramon mun-
taner i Ajuntament.  es podrà vi-
sitar fins al 21 de setembr,e de 
dimarts a dijous, de 17 a 20, i di-
vendres, de 10 a 13 h. 

17a Trobada de Tardor al 
Puig de la Creu, diumenge

el Puig de la Creu celebra, dissabte 
i diumenge, la 17a trobada de tar-
dor al Puig de la Creu. Per dissabte 
al vespre, s’ha previst una camina-

da fins a l’ermita, on es podrà gau-
dir d’una vetlla i vistes nocturnes 
del Vallès. Diumenge, les activitats 
comencen a les 7.30 h amb una 
pregària i seguiran amb el repic 
de campana, exposició, esmor-
zar i ballada de gegants i sardanes. 

Mishima enlluerna la nit
Un dels més reconeguts grups de pop català va omplir la plaça del Mirador, la nit dissabte de la Festa Major

Existeix una concepció esbiaixada, i 
cruel, que menysté les festes majors de 
poble. Des d’una visió d’urbanita cofoi 
es tracten de simples i rudimentàries, 
s’associen a grups de música que as-
sagen a garatges. Res més equivocat. 
A Castellar, tenim el que ens merei-
xem. Un tresor com David Carabén 
provocant que un bon grup de fans, a 
primera fila, s’amorri a la tanca de se-
guretat, desitjant que el gurú del pop 
català desflori el concert, que comen-
ci a acariciar les cordes de la guitarra. 

A la vila hem esperat, pacients, 
des del 1999, any en què va néixer Mis-
hima a Barcelona, batejats amb el nom 
d’un escriptor japonès. Des d’alesho-
res, els hem donat l’oportunitat per 
provar de cantar en anglès i per con-
sagrar-se, després, amb mitja dotze-
na de discos sublims en català, amb 
lletres farcides de literatura. Durant 
aquests anys han passat per festivals 
de renom, auditoris, jardins refinats, 
sales emblemàtiques de Barcelona 
i fins i tot David Carabén ha tingut 
temps a obrir una cocteleria, La Ja-
vanesa. I gairebé dues dècades des-
prés, ara que el grup carrega la mot-
xilla de l’experiència, que optimitza el 
talent a la perfecció, els Mishima són 
a la plaça del Mirador.

La presentació d’‘Ara i Res’, el 
seu darrer àlbum, que pren el nom 
d’un poema de Joan Vinyoli, comen-
ça amb l’escenari banyat per una llum 
groga. A mesura que avança el concert, 
cada vegada s’apinya més gent per se-
guir-lo, reunida per escoltar les can-
çons del nou disc, com Jimi, Una sola 

 Guillem Plans

manera o S’haurà de fer de nit, dedica-
da als presos polítics. I també els him-
nes que el grup de música ha anat pa-
rint i que els fans hem consagrat, com 
Cert Clar i Breu, que, una vegada a la 
vida com a mínim, tots els enamorats 
s’haurien de recitar.

carabén, president!
Abans que arribés la televisió, i que la 

David Carabén, cantant del grup Mishima, durant l’actuació de dissabte a la plaça d’El Mirador . || Q. PASCUAL

comunicació sense pantalles pel mig 
no fos una cosa estranya, segur que la 
gent es reunia entorn dels savis per 
parar orella a les seves  històries. Amb 
una guitarra a les mans, i acompanyat 
per Marc Lloret, Dani Vega, Xavi Ca-
parrós i Alfons Serra, Carabén fa una 
cosa semblant. Aplega fans que no es 
cansen de sentir cançons plenes de 
narració, lletres que evoquen imat-

ges. Aquests fans són els que enmig del 
concert a Castellar, abans que soni Un 
tros de fang, animen el cantant a for-
mar part de la cosa pública amb crits 
de “Carabén, president!”.

Després de diverses cançons, 
entre les quals Miquel a l’accés 14, Tot 
torna a començar o Mai més, el con-
cert s’encarrila cap al final. Només en 
queda una. Aleshores, el cantant pro-

posa un joc al públic: acompanyar-lo 
amb crits d’”Au Au Au!” mentre reci-
ta, a cent per hora, els versos  d’Has-
ta que lo miras. El concert acaba i, en 
plena festa major, amb tres nits per en-
davant, els Mishima seguiran més pre-
sents del que ens pensem. Molta gent 
es llevarà recordant allò que Carabén 
es diu a L’última ressaca: “No penso 
tornar a beure mai més”. 
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L’arrauxat directe dels de la Garriga, que 
presentaven la gira ‘L’últim ball 2018’, va 
fer moure petits i grans a la plaça del Mira-
dor, diumenge a la nit.

Sense parar quiet a dalt de l’escenari, 
la veu del grup, l’elèctric Xavier Ciurans, 
juntament amb Eduard Acedo, Xavi Frei-
re, Marc Mas, Pol Saturla i Pau Font, es va 
encarregar de convertir el concert en una 
gran festa, animant el públic amb les can-
çons reivindicatives i els grans èxits del seu 
darrer treball, ‘Ara Volo Alt’.

Des del primer segon, la rumba alegre 
i el reggae d’aquest darrer disc va fer ballar 
els centenars de persones que seguien l’ac-
tuació, immersos en el bon ambient que va 

gertrudis porta la festa a la 
plaça d’El Mirador
El grup de música de la garriga va reunir centenars de persones a la 
plaça del Mirador en el concert inclòs dins la gira ‘L’últim ball 2018’

 Guillem Plans

PLAÇA D’EL MIRADOR | CONCERT

crear el grup musical. A més d’una posada 
en escena enèrgica, va contribuir-hi la fusió 
de sons que es desprèn del domini del violí, 
la guitarra elèctrica i espanyola, els teclats 
i la bateria.

La interacció amb el públic era cons-
tant, abans i després de les cançons. A tra-
vés dels jocs que Ciurans proposava, des de 
l’escenari es va crear un fil de complicitat i 
gent de totes les edats va gaudir durant l’ho-
ra i mitja que va durar el concert. Convida-
va a cantar versos de les cançons, proposa-
va ballar abraçats i va fer moure el públic 
d’un costat a l’altre. “Ens sentiran des de 
Sabadell!”, va dir en una ocasió, tot provo-
cant l’orgullós públic castellarenc.

Un dels plats forts del directe de Ger-
trudis són les versions rumberes de cançons 
cèlebres i de molts estils diferents. Cap a la 

Dissabte, a les 7 de la tarda, Mucca Failate va actuar als 
Jardins del Palau Tolrà, en el marc de la Festa Major. 
El grup format per cinc components, dos d’ells, caste-
llarencs: Sergi Camps (teclats) i Adrián Velasco (gui-
tarra), a més de la resta de músics que són Juan Carlos 
Sánchez (veu, de Sabadell), Santiago Tamayo (bateria, 
de Terrassa) i Israel Pérez (baixista, de Badalona), van 
aconseguir encomanar des del minut zero el bon humor 
a les més de 200 persones que els van acompanyar fins 
dos quarts de nou passats, en un concert que va durar 
més de 2 hores i en el que tan Mucca Failate com el pú-
blic semblaven sentir-se ben a gust.

Amb un repertori de rock & roll amb pinzellades 
d’ska, reggae, rumba i, fins i tot, flamenc, la banda va 
reunir un públic molt heterogeni. En aquest sentit, s’hi 
van reunir des de famílies amb nens petits fins a joves 
fans de Mucca, a més de gent gran que també va viure 
animadament la proposta que, a l’escenari, van inter-
pretar els múscs.

El cantant, Juanca, va demostrar de nou que no 
se li acaba la xerrera i el bon rotllo. De fet, Mucca Fai-
late no és només una banda de músics que interpreta 
cançons, sinó que el seu líder aprofita el micròfon per 
explicar anècdotes, acudits i diverses històries que in-
evitablement fan riure el públic i que donen un afegit al 
concert. D’altra banda, el tècnic de so es fa molt còm-
plice d’aquest particular humor i intervé introduint di-
versos efectes especials, entre cançó i cançó.

Alguns dels temes que van interpretar feien re-
ferència a temes que, per la banda, són especials. Així, 

Mucca Failate encomana 
el bon humor al públic

FESTA MAJOR | CONCERTS

meitat del concert, Eduard Acedo, al violí, 
va quedar-se sol a l’escenari i va tocar, ani-
madament, ‘My heart will go on’, de Tita-
nic, o els Segadors, per exemple. En aquest 
sentit, amb la diada molt pròxima, Ciurans 
va voler tenir presents els presos polítics i 
exiliats dedicant-los el vers que diu “Ploro i 
enyoro”, de Tan lluny de mi, probablement 
la cançó més popular del darrer disc.

Tampoc va faltar, evidentment, un dels 
temes més esperats. Per coronar el concert, 
una de les darreres cançons va ser Samar-
reta, que gairebé tothom es va atrevir a 
ballar mentre el cantant feia el ventilador 
amb la guitarra. Com ja ha anunciat, en aca-
bar aquesta gira, que és a punt d’arribar al 
seu final, el grup farà una parada. Després 
d’aquest concert, segur que hi haurà més 
gent que enyorarà Gertrudis.  

com que Juanca és de Sabadell, del barri d’Els Meri-
nals, van fer una cançó dedicada a aquest barri. També 
van homenatjar a Camarón fent-lo aparèixer a un altre 
dels temes. En diversos moments, van demanar les 
“palmas” al públic que, entregat, els va acompanyar 
picant de mans.

En acabar el concert, una frase del cantant: “Grà-
cies per haver format part de les nostres vides”. Es 
resumia, així, la sincera manifestació que els músics de 
Mucca Failate, dissabte, s’havien sentit sobradament 
còmodes.  mArinA Antúnez
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Els membres de Gertrudis en ple concert, sense parar quiets, a la plaça d’El Mirador. || Q. PASCUAL

Mucca Failate va actuar als Jardins del Palau Tolrà. || m. Antúnez
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L’Electric, World & Funk va escalfar la nit de divendres de Festa Major a la plaça d’El Mirador || r.GÓmez

Hotel Cochambre va omplir l’espai Vilabarrakes amb el seu espectacle variat per a tots els públics. || Q. PASCUAL

FESTA MAJOR | CONCERTS

Let’s do it! (Fem-ho!). Aquest és el mantra 
que va repetir durant tota la nit Jonathan 
Herrero, el cantant de l’Electric, World 
& Funk, la banda tribut a Earth Wind & 
Fire que va posar dempeus la plaça d’El 
Mirador durant la primera nit de Festa 
Major. I bé que ho van fer! Van fer ballar 
sense complexos a uns vilatans que es 
van deixar convèncer fàcilment pel beat 
de la música disco dels 70 que de segui-
da va captar la seva atenció i va escalfar 
l’ambient.

Després d’alguns ruixats intermi-
tents, i de l’expectació generada pel pre-
goner d’enguany, el Mago Pop, la banda va 
recollir el testimoni amb solvència i amb 
un funk potent que convidava a descon-
nectar de qualsevol cabòria. Tot plegat, 
gràcies a la complicitat i la bona sintonia 
que transmetien els músics dalt de l’esce-
nari, que gaudien tant o fins i tot més que 
el públic, de les cançons que interpreta-
ven.  Menció especial al trio de veus,  so-
bretot a Jonathan Herrero. L’artista va 
exhibir durant la nit una personalitat im-
parable i catalitzadora, a joc amb una veu 
afinada i potent, que va reviure amb un 
estil renovat Maurice White, el fundador 
dels Earth, Wind & Fire. 

Nit de funk castellarenc
L’Electric, World & Funk va escalfar la nit de divendres

Així,  a la plaça d’El Mirador van 
sonar cançons com Jupiter, Boogie Won-
derland, Got to Get You Into My Life o Let’s 
Groove. Però un dels moments del concert 
més brillants - i més esperat pels assis-
tents - va arribar amb September, l’èxit 
més popular de la banda de funk.  Ningú 
no es va poder resistir a cantar la cone-
guda tornada del hit, com a nou crit de 
guerra,  i a trencar la pista de ball seguint 
les ordres del cantant que va exaltar el 
públic en la conjura de la dansa.

el funk que neix a castellar

Cal destacar que l’Electric, World & Funk 
és un projecte amb denominació d’origen 
castellarenca. Joan Munt i Toni Meler, 
dos músics de Castellar del Vallès de re-
coneguda trajectòria professional, van 
decidir posar en marxa aquesta banda 
tribut, un somni que feia temps que se’ls 
escapava. Per fer-ho possible, van decidir 
reunir dalt dels escenaris una comitiva 
de virtuosos de la música. De fet, algun 
dels membres del grup ha col·laborat 
amb figures de la indústria discogràfica 
com ara Sting. 

Concretament el grup està format 
per 13 músics (4 cantants, 1 bateria, 1 per-
cussionista, 2 pianistes, 1 guitarra, 1 bai-
xista i una secció de metalls amb saxo, 
trompeta i trombó).  

 Rocío Gómez

Milers de persones, de 
totes les edats i estils, 
van gaudir del concert 
d’Hotel Cochambre

VILABARRAkES | CONCERT

Marisol, Metallica, Julio Iglesias, Guns 
N’ Roses, Miguel Bosé, Extremoduro, 
Estopa, Sopa de Cabra, Sabina, AC/
DC... pot semblar una llista de Spotify 
realitzada per algú sense cap estil mu-
sical definit, però no. Es tracta de part 
del repertori que Hotel Cochambre va 
oferir dilluns a la nit, la darrera nit de 
Vilabarrakes. Segurament, entre el 
públic hi havia gent que, per edat o per 
gustos, mai havia escoltat ‘Como yo te 
amo’, de la folklòrica Rocío Jurado, i que 
a moltes cases castellarenques no sona 
habitualment  ‘Highway to Hell’, de AC/
DC. Alguns altres, mai han cantat ‘L’Em-
pordà’ de Sopa de Cabra, però tots esta-
ven allà, compartint espai i Festa Major. 
Gent molt dispar, amb estils diferents, 
amb ideologies diferents, però amb una 
cosa en comú. Ganes de passar-ho bé. 
Vilabarrakes es va convertir, més que 
mai, en punt de trobada. Gent de més de 
60 anys, adults, joves, petits... .

L’èxit d’aquest grup, format fa 18 
anys, és oferir un espectacle total. No 
un concert típic, sinó un show on es to-
quen versions atípiques filades entre 
elles amb gags humorístics i solos mu-
sicals. Tres hores de concert on el Be-
nito, mestre de cerimònies, va interac-
tuar amb un públic molt entregat. Va 

Castellar es converteix en ‘vila cochambrosa’

fer broma amb una pancarta que deia 
“L’edat mitjana som aquí” –Hotel Coc-
hambre té un públic fidel que els seguei-
xen en els seus concerts-, va repartir 
samarretes i va recordar algunes rei-
vindicacions, com ‘No és no’. “Les dones 
es vesteixen com volen i es desvestei-
xen amb qui volen”.

“Magnífic”, “Totalment connec-

  Cristina Domene

tats amb el públic”, “Per mi poden 
venir totes les Festes Majors”, “Fan-
tàstics”, són algunes de les opinions 
que s’han recollit després del concert. 

Des de Vilabarrakes, després del 
concert i abans que comencessin a pun-
xar els Dj’s del Revès, l’organització va 
donar les gràcies a tots els assistents, 
a tots els que fan possibles Vilabarra-

kes i van assegurar que era tot un goig 
veure l’espai així de ple, “com mai ho 
havíem vist”.

Hotel Cochambre va demostrar 
que passar-s’ho bé no està relacionat 
amb un estil de música concret sinó 
amb una presentació atractiva dels 
temes musicals i la disposició de la gent 
a gaudir d’una nit de festa.  

Fa que es va crear 
el grup Hotel 
Cochambre

ANYS

18
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La companyia El Pot Petit va actu-
ar dilluns a la plaça d’El Mirador, 
en el marc de la Festa Major 2018. 
L’actuació va ser un dels actes més 
multitudinaris de tots els que es van 
programar des de l’Ajuntament i en-
titats. Va comptar amb un nombrós 
públic, amb més d’un miler de per-
sones. No és el primer cop que ac-
tuen a Castellar, ja que fa uns anys 
van venir a actuar en el marc de la 
Festa del Riu, a l’Àrea d’Esplai de 
les Arenes. En aquesta ocasió, però, 
essent ja un grup d’animació molt 
més conegut entre el públic infan-
til i familiar, han ofert l’espectacle 
‘La gran festa’.

El Pot Petit no va decebre. Amb 
l’acurada escenografia que sempre 
els acompanya, a més d’un so gaire-
bé immaculat, la Jana i el Pau, líders 
i conductors de l’espectacle, acom-
panyats per la banda de músics Mel-
melada Band van arribar al públic 
amb cançons d’estil divers, amb pin-
zellades de rock & roll, fins a l’ska, 
el reggae o, fins i tot, amb pinzella-
des de rap. No hi van faltar els ja ha-
bituals “mix” del Pot Petit cap a les 

Una plaça plena de gom a gom amb El Pot Petit
Més d’un miler de persones van gaudir de l’espectacle musical i familiar del dilluns de Festa Major

Moment del concert d’El Pot Petit, a la plaça d’El Mirdor, dilluns passat. || m. Antúnez

cançons populars. En aquest sen-
tit, van recuperant peces com “Sol, 
solet”, “La lluna, la pruna”, “Dalt del 
cotxe hi ha una nina”, “El Joan Petit”  
o “La mosca”.

El Pot Petit també va oferir un  
punt teatral al seu espectacle, com 
acostuma a fer. En aquest sentit, van 
aparèixer personatges com la girafa, 
l’elefant, la zebra, el lleó... formant 
una cançó amb narració inclosa. Un 
dels temes que va tenir més bona re-
buda va ser la cançó “Els Pirates”, 
que infants i adults van seguir, de 
memòria, a la tornada. 

El Pot Petit va dedicar uns 
bisos afegits al concert. Va apa-
rèixer “El cuc poruc”, dels temes 
que els va fer coneguts en el pano-
rama musical d’estil familiar, ja fa 
uns anys.  La banda El Pot petit no 
només va arrossegar públic de Cas-
tellar del Vallès sinó també de po-
blacions veïnes.

El Petit està format per 7 com-
ponents entre actors i músics . Va 
néixer l’any 2009 d’una inquietud, 
de les ganes de crear espectacles i 
concerts de qualitat, on els infants 
i les seves famílies poguessin gau-
dir d’uns espectacles creats i disse-
nyats especialment per ells. 

  Marina Antúnez
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Els Castellers de Castellar - Capgirats 
van fer, dissabte de Festa Major a la 
tarda, una de les millors actuacions 
que han fet mai a la seva història. “Ha 
estat una actuació bastant intensa 
i fluïda, amb quatre colles partici-
pants, estem molt contents”, expli-
cava Gerard Rosell, Cap de Colla dels 
Castellers de Castellar. La plaça d’El 
Mirador va acollir aquesta actuació 
castellera, on hi van participar, a més 
de la colla local, els Castellers de l’Alt 
Maresme, els Castellers de Santpe-
dor i els Matossers de Molins de Rei.

Els Capgirats van fer, només en-
trar, dos pilars simultanis aixecats per 
sota, “que no ho havíem fet mai”, 
explica Rosell. També van aconse-
guir descarregar, per segona vegada 
a la seva història, un 3d6 aixecat per 
sota, “que no descarregàvem des del 
novembre del 2015”, segons Rosell. 
També van descarregar per segona 
vegada el pilar de 5 (pd5): “També 
l’havíem descarregat el passat no-
vembre”. A l’actuació, també van as-
solir la torre de 6 i el 5d6, castells de 
6 pisos considerats de gamma supe-
rior “per la seva complexitat tècni-
ca o de volum”.

La plaça, dissabte, estava força 
plena d’un públic que, aquest cop, 
es va mostrar molt entregat. El bon 
temps també va acompanyar l’actu-
ació, cosa que no va passar a la Festa 
Major 2017, quan la colla castellera va 
haver de forçar l’actuació a l’interior 
de l’Espai Tolrà per culpa de la pluja. 

Apoteòsica actuació ‘capgirada’ per la Festa Major

Emocionant 

moment just 

al descarregar 

el pilar de 5.
|| Q. PASCUAL

El Ball de Bastons, al seu pas pel carrer de Sala Boadella, diumenge. || m. Antúnez

 Marina Antúnez

TRADiCiONS i DiADA CASTELLERA

“El que hem fet ha estat apoteòsic!”, 
deia una castellera, un cop finalitza-
da la magnífica actuació capgirada.

Pel què fa a les altres colles, van 
fer quatre pilars de 4, un cada colla. 
Els Castellers del Maresme van fer 
un 3d6 amb agulla, un 3d6 i una torre 

Diada històrica a la plaça d’El Mirador dels Castellers de Castellar acompanyats dels Castellers de 
l’Alt Maresme, els Castellers de Santpedor i els Matossers de Molins de Rei

A la plaça d’El Mirador, el Ball de Gitanes va oferir una exhibició el passat 
diumenge de Festa Major. Un centenar de persones van poder gaudir de la 
ballada de les diferents colles que formen l’entitat, des dels més petitons 
fins als més grans. Finalment, es va fer un ball conjunt amb la col·laboració 
de les famílies que van voler participar de la ballada.    || m. Antúnez

TRADICIONS | bALL DE giTANES

Lluït ball de GitanesDiumenge al matí, des de les 11 hores, 
el Ball de Bastons de Castellar va 
oferir una cercavila a la població. 
Aquest cop, els van acompanyar els 
Bastons de Canyet de Badalona. Van 
iniciar la ballada a l’Obra Social Be-
nèfica, davant l’atenta mirada dels 
residents d’Hospital. Allà, els bas-
toners van fer una magnífica exhi-
bició de prop d’una hora. 

Seguidament, la colla de Ba-
dalona i la local van continuar fins 
al carrer de Sala Boadella, on paral-
lelament s’estava duent a terme 
l’Street market. Allí, van fer dues 
parades per mostrar com és el ball 
de bastons. 

Van seguir cap a la plaça del 
Mercat, on van fer nova parada per ba-
llar, i van continuar pel carrer Major, 
també fent alguna parada ballada, pu-
jant fins al carrer de l’església, on van 
seguir pel carrer de Sant Iscle, fins ar-
ribar al Palau Tolrà, carrer de Caldes i 
plaça d’Albert, al monument al Mestre 
Joan Munt. La comitiva bastonera va 
finalitzar al carrer de Sant Miquel. 

Els bastoners van ballar 
per la Festa Major

  M. AntúnezTRADICIONS i bALL DE bASTONS

Aquest cop, els locals van anar acompa-
nyats del grup de Canyet de badalona

de 6. Els Castellers de Santpedor, un 
intent desmuntat de 4d6, un intent 
desmuntat de 3d6, un 3d6 descarre-
gat i un 3d6 amb agulla, descarregat. 
Els Castellers de Molins de Rei, un 
intent desmuntat de 3d6 amb agulla, 
un 3d6, un intent desmuntat de 4d6 i 

van tornar a fer un intent desmuntat 
de 4d6. No hi va haver cap caiguda.

De sortida, els Castellers del Ma-
resme van fer un pilar de 5, igual que 
els Castellers de Castellar. Les altres 
colles van fer un pilar de 4. 

Tant si actuen a fora o, com en 

aquest cas, a casa, els Capgirats van 
demostrar un cop més que l’entusias-
me que els uneix els fa aconseguir rep-
tes cada cop més difícils. Aquest és el 
seu segon tram de temporada, “que 
ja ve fort del mes d’abril, amb cele-
bració del bateig”. 
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La fal·lera pels gegants cada vegada és 
més viva a Castellar. 10 gegants i 6 gegan-
tons van passejar i ballar pels carrers de 
la vila en la tradicional Fal·lera Gegantera 
de Festa Major, organitzada per l’Esbart 
Teatral. Les colles locals de l’ETC i l’esco-
la Sant Esteve van estar acompanyades 
per dues colles veïnes, la de Sentmenat i 
la de Sant Llorenç, i per dues del Mares-
me, la de Palafolls i la del barri de la Llàn-
tia, de Mataró.

Als gegants amfitrions Sol, Lluna i 
Estel els hi acompanyaven alguns de ben 
especials, com el bandoler Capablanca, de 
Sant Llorenç, un gran gegant que pesa 75 
kg i 4,4 metres d’alçada. Si tenim en compte 
que el Sol de Castellar pesa poc més de 30 
kg, s’ha de tenir molta solera per poder 
aixecar i portar al gegant Capablanca.

També va ser molt aplaudit en la 
presentació el Pare Echarri, gegant de 
la Llàntia. Aquest mossèn va liderar el 
moviment veïnal del barri en els anys 

Entusiasmats 
pels gegants!

Brindis en honor als gegants durant la fal·lera. || Q. PASCUAL

‘60. A la mà esquerra hi porta una pala, 
simbolitzant l’ajuda que va oferir per 
construir l’església i l’associació i a l’altra 
mà, hi duu una llàntia, fent referència al 
nom del barri.

El recorregut que estava previst es va 
haver de modificar perquè el carrer Sala 
Boadella acollia l’Street Market. Això va 
permetre que els gegants poguessin visitar 
les residències de Gent Gran. “Aquest any 
hem tornat a fer residències, perquè 
ens agraden molt els nostres avis, els 
nostres avis ens han deixat aquest 
poble i els hi volem agrair. Un cop ja 
hem passat les residències, ja ens hem 
relaxat i hem gaudit molt de la cercavila. 
Estem molt contents perquè veiem que 
cada vegada hi ha més participació i les 
colles que vénen de fora ens ho diuen 
‘ens ha agradat molt el vostre poble, 
ens ha agradat molt la participació’, 
que és cert que en altres pobles no es 
troba i en el nostre, de moment, sí”, va 
valorar Joan Carles Herranz, cap de colla 
dels gegants de Castellar.

Els gegants i gegantons van fer tot el 

   Cristina Domene

Els 
protagonistes 

van ser 16 
gegants de sis 

colles diferents

GEGANTS

16
recorregut acompanyats d’un gran seguici, 
que interactuaven i ballaven a ritme de 
gralles i tambors.

La música, de fet, va tenir molt de 
protagonisme en aquesta fal·lera. “Aquest 
any ha vingut Xavier Mossèn, que és el 
professor de música de Jordi Alsina, 
que només té 16 anys, i la vegada és el 
nostre professor. Hi ha hagut un parell de 
‘piques’ entre ells molt macos i han tocat 
meravellosament. Ha estat tot un honor 
que toquessin perquè són professionals 
i el Jordi, amb només 16 anys, és tota una 
promesa”, va afirmar Herranz.

Les colles visitants també van gaudir 
d’aquesta fal·lera multitudinària. “Des de 
la renovació de la colla, fa uns sis anys, 
encara no havíem vingut a Castellar, 
havíem coincidit al Puig de la Creu, 
però al poble no. Hem portat al Menna, 
na Caterina i la gegantona Laia. Ens 
hem trobat molta participació i molt 
bon ambient. Amb la ratafia que ens 
han regalat els geganters de Castellar, 
brindarem a la vostra salut”, va 
assegurar Miquel Fumador, cap de la colla 
gegantera de Sentmenat, que enguany han 
celebrat els 30 anys. 

Sis colles, deu  gegants i sis  gegantons 
participen en la Fal·lera gegantera 
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS

del 14 al 23 de setembre

DIVENDRES 14
20 h · PROJECCIó
DocsBarcelona del Mes: 
Over The Limit
Auditori Municipal
Organització: Cal gorina, 
CCCV i L’Aula
 
 
 
 
DISSABTE 15
A partir 20 h · PROPOSTA
Trobada de Tardor al Puig
 de la Creu
El Puig de la Creu
Organització: Amics del Puig
de la Creu

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet 
Tramuntana
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot ballant
 
 
 
 

DIUMENGE 16
De 7 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

DIJOUS 20
18.30 h · TALLER
Pla Estratègic Castellar 20/20
Fase de propostes d’acció: 
àmbit social
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DIVENDRES 21
20 h · CINEMA
Lágrimas de aceite
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Lliga dels Drets dels 
Pobles i Entrepobles
Col·laboració: Club Cinema 
Castellar Vallès

20.30 h · PROJECCIó
Seguint la petjada dels càtars o 
Bons homes. GR107
2a part: de bellver de Cerdanya a 
Montsegur
Local del CEC
Organització: Centre 
Excursionista de Castellar

DISSABTE 22
17.45 h · BALL
Festa Country
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del ball de Saló

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet Solistes
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de ball

DIUMENGE 23
18 h · BALL
Ball a càrrec de Cotton Club
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del ball de Saló

DocsBarcelona del Mes: 
‘Over the limit’
Divendres 14 · 20 h · Auditori municipal

La rita mamun, amb només 20 anys, 
és una atleta russa d’elit en gimnàs-
tica rítmica que ha arribat al moment 
crucial de la seva carrera esportiva. 
Aviat es retirarà, però el seu objec-
tiu final és convertir-se en campiona 
olímpica. Aquesta serà la seva últi-
ma oportunitat per fer realitat el seu 
gran somni d’aconseguir l’or als jocs 
olímpics de Brasil. Quin és el preu 
que els i les atletes estan disposats 
a pagar per assolir l’èxit? ‘over the 
limit’ és el retrat d’una jove atleta que 
lluita per aconseguir el que ambicio-
na mentre ha de complir les expecta-
tives de l’exigent sistema oficial d’en-
trenament rus i deixar de banda la 
vida personal. 

“Patrimoni oblidat, memòria literària”
fins al 21 de setembre, 
Arxiu d’Història de Castellar (c. mina, 9-11)
org.: Centre d’estudis de Castellar – 
Arxiu d’Història, Col·l: Coordinadora de 
Centres d’estudis de Parla Catalana, 
institut ramon muntaner i Ajuntament de 
Castellar del Vallès

“Negre sobre blanc”, de Blai Catafal
Del 18 de setembre al 5 d’octubre
espai Sales d’el mirador, de dilluns a di-
vendres, 10 a 20 h

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

Exposició permanent d’escultures de 
Josep Llinares 
ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DiVENDRES 14 PERMANYER 
DiSSAbTE 15 CATALUNYA 
DiUMENgE 16 CATALUNYA 
DiLLUNS 17 EUROPA 
DiMARTS 18 CASTELLER 
DiMECRES 19 YANGÜELA 
DiJOUS 20 CASANOVAS 
DiVENDRES 21 ROS 
DiSSAbTE 22 PERMANYER 
DiUMENgE 23 PERMANYER 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“El conflicte no es resol amb compromisos, sinó amb imaginació”
Mary Parker Follett

@jninerola @jordimateo70 @jordi_novatek_urbex
Aprenent el fonament del quidditch Posta de sol fàbrica abandonada

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

La família de cal Viñas al complet, retratada davant de casa seva al número 1 del carrer del Puig 
de la Creu. El nen petit amb el cavallet de cartró és l’Isidret, en aquell moment l’hereu de l’antiga 
fleca fundada el 1840. El seu pare, en mànigues de camisa i elàstics és Gabriel Viñas Cusidó, que 
fou alcalde de Castellar de 1945 a 1954, acompanyat de la muller, els pares i àvies.   || fonS: Centre 

D’eStUDiS De CASteLLAr - ArxiU D’HiStòriA || ArxiUHiStoriACASteLLAr@GmAiL.Com ||  fACeBooK.Com/Ar-

xiUHiStoriA 

Forn de pa de cal Viñas, vers 1934-35

penúltima

Manuela Pérez Cortés  
 89 anys · 12/09/2018

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
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la contra

Yolanda Ternero

Més que una sessió 
de fotos, intento que 
sigui una experiència

Fotògrafa
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Amb el seu primer sou es va comprar una càmera de 
fotos. Aleshores no s’hi va poder dedicar professional-
ment, però no ha parat fins que ha aconseguit el seu 
somni. Busca que les seves fotografies siguin emocionals

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Creativa
Un defecte que no pots dominar?
impacient
Una persona a qui admires?
el meu marit
La teva frase preferida?
Si hi creus, crees
Quin plat t’agrada més?
el pernil
Un llibre?
Cree en ti, de rut nieves
Una pel·lícula?
Dirty Dancing, d’emile Ardolino
Un cantant?
rozalén
Una càmera?
Canon eoS 1Dx mK ii
Una fotografia pendent?
Una de la meva família d’aquí 50 anys
Un objectiu?
tenir l’estudi dels meus somnis

”

“

· Què és Creadora de sueños?
És un projecte que vaig iniciar fa 
8 anys sense cap intenció de dedi-
car-m’hi 100%. Jo tenia la meva feina, 
però simplement m’agradava la fo-
tografia, feia fotos als amics i als fa-
miliars i vaig obrir una pàgina en 
Facebook on publicava cosetes que 
feia. No tenia cap pretensió de dedi-
car-me exclusivament a la fotogra-
fia, era una afició que m’agradava i 
amb la qual gaudia.

· Però va anar creixent perquè ara 
només et dediques a això. 
La gent em va començar a preguntar, 
sobretot gent de Castellar. Ho com-
binava primer amb les altres feines 
que tenia i després, quan el volum 
de treball va ser molt gran, em vaig 
dedicar només a la fotografia, que és 
el que faig ara. Estic molt feliç per-

què finalment em puc dedicar al que 
sempre havia somiat. 

· Com comences en el món de la 
fotografia. 
Sempre m’ha agradat des de ben pe-
tita. No vaig fer cap formació relaci-
onada amb aquest món, soc autodi-
dacta. Amb el meu primer sou, amb 
16 anys, em vaig comprar una càmera 
de fotos. Però, de vegades, els oficis 
que són més creatius, semblen que 
no puguin ser feines. Per tant, vaig 
haver d’estudiar un altre ofici. Però 
a mi el que m’agradava era el món 
creatiu i sempre he fet fotos. 

· T’has especialitzat en sessions 
‘new born’ i famílies.
Sí, a banda de les fotografies de na-
dons acabats de néixer, en faig mol-
tes de família, sobretot d’embaras-
sades. És una demanda del mercat, 
cada vegada més, una moda que ve 
dels Estats Units. Per aquestes ses-

sions sí que he fet formació, perquè 
treballes amb nens que tenen pocs 
dies de vida i has de saber com trac-
tar-los, com posar-los, com tractar 
també amb els pares, amb la mare, 
que fa poc que ha donat a llum. És una 
responsabilitat molt gran. I sempre 
ho dic, hagi dormit malament, tin-
gui un mal dia... quan jo estic amb un 
bebè, estic només amb ell i per ell, la 
resta no existeix.  

· Què intentes transmetre amb 
les fotografies.
Busco que les meves fotografies si-
guin emocionals. Aquest és el meu 
segell, fotos emocionals, sense caure 
en la cursileria, però amb un toc pu-
blicitari. Visc la fotografia molt in-
tensament. Intento donar a la gent 
el que m’agradaria que em donessin 
a mi. A més, és molt important per a 
mi que la gent es vegi guapa. Més que 
una sessió de fotos intento que sigui 
una experiència. Que tots els mem-

bres de la família estiguin còmodes. 
Si cal parlar o jugar o berenar abans 
perquè estiguin còmodes, ho fem. I 
després crec que si s’ho passen bé i 
l’experiència és bona, les fotos sor-
tiran bé, sense cap mena de dubte. 

· T’agrada treballar a l’exterior.
Sí, treballo molt, molt a l’exterior. Lo-
calitzo els llocs i m’hi fixo, més que 
en el lloc, en la llum. De vegades, ar-
ribem al lloc i em diuen ‘aquí farem 
les fotos?’, perquè aparentment no 
és maco, però jo no faig fotografia de 
paisatge, per tant, per mi la llum és 
més important. A Castellar tinc tres 
punts que em funcionen durant tot 
l’any, perquè tenen gràcia en totes 
les estacions i després n’hi ha d’al-
tres que vaig canviant. 

· La fotografia t’ha portat al vo-
luntariat. 
Sí, aquest estiu he estat 18 dies a un 
orfenat d’uns 80 nens, ubicat a Mfan-

gano Island, una illa dins del llac Vic-
tòria, a  Kenya. Vaig anar amb l’Asso-
ciació Índigo, amb un projecte que es 
va iniciar fa tres anys. Cada volunta-
ri, a banda de les coses comuns que 
tothom sabem fer, com netejar, apor-
tava el que sabia. Jo feia fotografies 
perquè hi ha un programa d’apadri-
nament i necessitaven fotos de tots 
els nens. I després per il·lustrar el 
que es viu allà, els nens, el projecte... 

· Com ha estat l’experiència?
Vaig apadrinar un nen i hi vull tornar 
al desembre de l’any que ve. Tornes 
amb un canvi de xip, tot i que la ru-
tina et torna a arrossegar. T’adones 
que vivim en una societat extrema-
dament consumista, que li donem 
importància a coses que no la tenen 
i que els nens d’allà, que no tenen res, 
però no només material, sinó tampoc 
als pares, somriuen sempre. I són feli-
ços perquè es tenen els uns als altres. 
A mi m’ha aportat un despertar. 

 Cristina Domene


