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Ja ha passat una dècada. 10 anys i 10 mesos, per ser precisos.
El 15 de febrer de 2008 sortia al carrer el primer número de L’Actual de 
Castellar, el setmanari que suposava el salt cap a la modernització dels mitjans 
de comunicació municipals.
Una aposta ferma per apropar encara més la informació del que passa, del que 
es cou i del que es mou a la nostra vila, de les activitats del potentíssim teixit 
associatiu de les nostres entitats; en definitiva, del que ocupa i preocupa els 
veïns i veïnes del nostre municipi.
El procés d’evolució fins a arribar a L’Actual suposava que l’equip de Ràdio 
Castellar i de la Regidoria de Comunicació realitzessin un esforç remarcable 
per ampliar els registres informatius, amb l’impuls necessari del regidor Pepe 
González i l’equip de govern d’aquell moment.
L’Actual ha seguit creixent afrontant els nous reptes de la informació i la 
comunicació. El portal www.lactual.cat va néixer a finals de 2010, i s’ha consolidat, 
acumulant més de 15.000 usuaris únics mensuals.
A les xarxes socials, la mateixa evolució: els perfils de Facebook, Instagram, 
Twitter o Youtube han ajudat a complementar l’oferta periodística. A més, han 
possibilitat la difusió de les produccions audiovisuals, cada vegada més rellevants.
La vessant gràfica, cuidada al detall per la Unitat de Disseny i Imatge, les 
fotografies d’alt nivell i la qualitat periodística són les senyes d’identitat d’un 
producte informatiu que esperem puntualment cada divendres. 
Cal fer un reconeixement a totes les persones que formen aquesta gran comunitat: 
treballadors i treballadores, tant de la Regidoria com de totes les que hi participen,  
proveïdors/es, col·laboradors/es i membres del Consell de Comunicació, al llarg 
d’aquests primers 500 números.
Que puguem gaudir de moltes edicions (i moltes dècades) més.

500 edicions del setmanari de referència 
de tots els castellarencs i castellarenques

Joan Creus Oliveras
Primer Tinent d’Alcalde - regidor de Comunicació
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L’any 2008 començava 
amb la inauguració del 
nou Mercat Municipal, un 
dels primers elements 
del nou centre de la 
vila, i al desembre 
arribaven els primers 
carrers per a vianants

Castellar del Vallès va inaugurar el 19 de fe-
brer el nou Mercat, que acollia 14 parades, a 
més d’un supermercat i un aparcament soter-
rat. Els paradistes abandonaven així l’edifici 
que els havia acollit des de 1973

Una festa popular va servir per celebrar la fina-
lització de les obres per convertir un primer tram 
dels carrers Sala Boadella i Montcada, objecte 
que va tenir algunes reticiències incials per part 
dels veïns.  El 2017 es va inaugurar el segon tram 

El 15 de febrer sortia el primer nú-
mero de L’Actual, amb la intenció 
de convertir-se en un setmanari 
al servei del ciutadà i que es con-
vertís , amb el temps, en el mitjà 
de referència de la vila. El 2010 va 
obrir el seu portal de notícies

Dos cantautors de renom va actuar 
durant el 2008 a Castellar. A l’abril 
ho feia Ismael Serrano a la Sala 
Blava i a l’octubre, Pedro Guerra en 
el marc de la Mostra Gastronòmica 
a l’octubre

A principis de maig,  l’Ajuntament, 
donant compliment al Decret de 
Sequera de la Generalitat, va emetre 
un ban en el qual s’establia que l’aigua 
de la xarxa potable només es podria 
fer servir per a usos domèstics. A final 
de mes, el ban es va derogar

La Plataforma Aturem Can Bages va 
aplegar unes 300 persones en una 
manifestació contra la construcció del 
nou polígon industrial de Castellar. Els 
organitzadors van llegir un manifest 
en el qual es citaven els seus principals 
inconvenients al projecte: l’augment de 
circulació de cotxes i danys ambientals

L’escriptora Josefina Llauradó,  de Sant 
Feliu del Racó, va guanyar el Premi de Li-
teratura Eròtica de La Vall d’Albaida per 
l’obra Les paraules

El bomber voluntari David Expósito, de 34 anys i que feia 
14 anys que era al cos, va morir en un accident de trànsit 
provocat  per una col·lisió entre un camió de bombers i 
un d’escombraries. Unes 1.500 persones es van aplegar a 
l’església de Sant Esteve per dir-li l’últim adeu. L’Ajuntament 
va decretar tres dies de dol oficial i en una sessió plenària 
d’urgència  es va consensuar una declaració institucional en 
la qual es va declarar el bomber fill predilecte de la vila

Inauguració del nou Mercat

Estrena dels carrers per a vianants

Febrer

Febrer

Abril- Octubre

Maig

Octubre

Juliol

Juliol

Neix L’Actual

Ismael Serrano i Pedro 
Guerra actuen a Castellar

Restriccions en el 
consum públic d’aigua

Protesta per Can Bages

Premi de literatura 
eròtica per a Llauradó

Adeu multitudinari a 
un bomber voluntari

Desembre
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Dos fets van marcar el 
2009. Un, en el terreny 
cultural, va ser la 
celebració de la primera 
edició del BRAM! L’altre, 
al desembre, va ser la 
consulta popular per 
la independència

El sector immobiliari va ser un dels més afectats per 
la crisi. La immobiliària QLM va  decidir fer de la di-
ficultat un negoci i fer la primera subhasta privada 
d’un habitatge. Es tractava d’una casa que es es podia 
comprar des d’un preu de sortida de 279.500 euros, 
120.000 menys que els que costava a l’abril

3.551 castellarencs van votar a la consulta 
per la independència, amb un 95% dels vots 
favorables al ‘sí’. La jornada va comptar amb 
la presència d’observadors internacionals 
vinguts d’Irlanda i Flandes 

L’Associació d’Empresaris de Castellar 
(ASEMCA) va elaborar un manifest en el 
qual alertava de la desaparició d’empre-
ses si continuava la situació d’estanca-
ment i de crisi. Indicava un seguit de me-
sures per obtenir crèdit immediat i poder 
cobrar

Durant la Festa del Patró, el cos 
de Bombers Voluntaris de Caste-
llar va rebre la Medalla de la Vila 
per la seva tasca i trajectòria

El realitzador Pere Portabella va ser l’encarre-
gat d’obrir la primera edició del BRAM!, la mos-
tra de cinema social de Castellar. Uns 1.100 es-
pectadors van passar per la mostra

El pastisser castellarenc Joan 
Muntada va rebre el premi Tàstum 
a Millor Jove Artesà Innovador. 
L’aleshores conseller d’Agricultura, 
Joaquim Llena, li va fer entrega del 
trofeu en un acte al TNC

Va ser la seva primera actuació a 
Castellar, que es va fer en el marc de les 
Nits d’Estiu. Unes 300 persones van 
omplir els Jardins del Palau Tolrà. El 
grup va tornar, ja convertit en tot un 
fenomen, a la Festa Major de 2016

L’expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, va visitar Castellar 
per commemorar els 30 anys dels ajuntaments democràtics i 
inaugurar l’exposició de fotografies que immortalitzaven els vuits 
mandats que havien governat Castellar des de la democràcia. Pares, 
mares i alumnes del CEIP El Sol i La Lluna es van manifestar per 
l’aturada d’obres per una esllavissada

Primera subhasta privada 
d’un habitatge

El ‘sí’ s’imposa a la consulta popular
per la independència

Gener

Desembre

Febrer

Març

Abril

Octubre Juliol

Maig

Mesures per afrontar la crisi

Els bombers reben la 
Medalla de la Vila

Primera edició del BRAM!

Joan Muntada rep el 
premi Tàstum

Els Manel enamoren

Pasqual Maragall visita Castellar



DESEMBRE 2018

20
10
L’any 2010 estarà 
lligat en la memòria 
dels castellarencs amb 
l’estrena d’El Mirador, un 
espai que va reconfigurar 
el centre de la vila

La nevada del  8 de març de 2010 ha 
estat de les més intenses del que portem 

de segle a Castellar del Vallès. A les ur-
banitzacions es van fregar els 40 centí-

metres. Només es pot comparar amb les 
nevades de 1993 i 1962

L’escola més antiga de Castellar del Vallès, l’Emili 
Carles-Tolrà, va commemorar a principis d’any els 
seus 75 anys d’existència. El centre ja funcionava a 
l’època de la II República: va ser inaugurada el se-

tembre de 1934 pel president Lluís Companys

L’inici de curs del 2010 va ser 
especialment intens a Castellar: van 
arrencar dos nous equipaments: 
l’escola bressol municipal Colobrers 
i l’escola El Sol i la Lluna

Un dels símptomes més evidents de 
l’aprofundiment de la crisi va ser el 
tancament de la Sony. L’activitat, però, 
no va desaparèixer: En l’actualitat és 
l’empresa ID Logístic qui ocupa l’espai 
deixat per Sony

L’any 2010 va ser l’any del centenari de 
l’Esbart Teatral de Castellar, que va tenir 
com a moment culminant el seu pregó de 
Festa Major

Josep Arderius va morir el 6 
d’agost, als 85 anys. Figura 
molt destacable de la política 
local -va arribar a ser alcalde 
en substitució de Miquel Pont, 
mort sobtadament, entre 1986 i 
1987-, va ser també peça bàsica 
per a l’Obra Social Benèfica, 
de la qual va arribar a ser 
administrador

Després d’anys d’obres i polèmiques, el 
juliol s’inaugurava oficialment El Mira-
dor Centre de Coneixement, un espai de 
formació, de generació d’activitat i del 
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), entre 
d’altres

La gran nevada

75 anys de l’escola Emili Carles

Nous centres educatius

Març

Febrer

Setembre

Abril

Setembre

Agost

Juliol

Adeu a la Sony

ETC, 100 anys i pregó

Adeu a 
Josep Arderius

Estrena d’El Mirador
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L’any 2011 va estar 
marcat per dos processos 
electorals: la majoria 
absoluta del PSC a les 
eleccions municipals i 
la del PP a les generals

L’any 2011, qui va ser alcaldessa de Castellar entre 
2004 i 2007 per CiU, Montse Gatell, va ser nome-
nada presidenta de l’Institut Català de les Dones, 
càrrec que va ostenar fins a principis de 2016

Majoria absoluta del PSC, que va ob-
tenir 13 regidors per a un segon man-
dat. CiU va perdre 3 regidors, L’Altra-
veu es va mantenir amb 2, i  ERC no 
va aconseguir entrar. El PP va tornar 
al consistori amb 2 edils. Es van pre-
sentar vuit candidatures

El 17 de febrer de l’any 2011 es va projectar la premiada pel·lícula 
d’Agustí Villaronga Pa negre a la Mostra de Cinema BRAM. La 
projecció va comptar amb la productora del film, Isona Passola

L’Esbart Teatral de Castellar va 
rebre la Creu de Sant Jordi al 
mes d’abril. Un reconeixement a 
la seva trajectòria centenària pel 
que fa a la promoció i divulgació 
de la cultura catalana. L’alesho-
res president de l’ETC, Llorenç 
Genescà, va recollir el guardó

La UE Castellar, que va fer 100 anys 
l’any 2011, va rebre la Medalla de la 
Vila el 8 de setembre en el marc de 
la recepció a les entitats que fa el 
consistori el dia previ a la invitació a 
la Festa Major

La castellarenca Gisela Pou va 
publicar El secret de les vinyes 
amb l’editorial Planeta / Grup 62. 
L’obra gira al voltant d’una nissa-
ga de viticultors del Penedès

CiU va ser la força guanyadora a Castellar del Vallès 
a les eleccions generals celebrades el 20 de  novem-
bre. Va aconseguir el 32,3% dels suports, per davant 
del PSC (26,4%). El PP es va mantenir amb claredat 
com a tercera força, amb un 17,1%, i van ser els gua-
nyadors a Espanya per majoria absoluta

L’any 2011, els noms més posats a Castellar 
del Vallès van ser els de Júlia (8 vegades), 
Berta i Carla (6) i Oriol i Èric (6). A Catalu-
nya, en canvi, Marc i Martina seguien en-
capçalant el rànquing dels més posats.

Montse Gatell, presidenta de 
l’Institut Català de les Dones

Eleccions municipals

Gener

Maig

Febrer

Abril

Setembre

Setembre

Novembre

Desembre

‘Pa negre’  a la Mostra de Cinema BRAM

Creu de Sant Jordi 
per a l’ETC

Medalla per a la 
UE Castellar

Gisela Pou publica 
‘El silenci de les vinyes’

Eleccions generals 20-N

Oriol, Èric i Júlia, 
els noms més posats
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Durant el 2012 es van acabar les obres 
d’ampliació del Centre d’Atenció Primària, 
que van ser inaugurades pel conseller de 
Salut d’aleshores, Boi Ruiz. Les retallades 
en el servei d’urgències -encara vigents 
avui- van comportar protestes   

Ampliació del CAP
Juny

20
12
Els estralls de la crisi 
es van deixar notar 
l’any 2012 -que també 
va tenir processos 
electorals-. Les protestes 
per les retallades que 
va viure el país també 
es van notar a la vila

Els nens i nenes de la Ludoteca Les 
Tres Moreres van ser els encarregats 
de fer la portada commemorativa del 

número 200 de L’ACTUAL

La festa de Sant Josep, tots els 19 de març, és una 
de les tradicions més arrelades a Castellar del Va-
llès. A banda de la fira de productes artesanals i de 
la participació de les entitats de la vila, Sant Josep 
és sinònim del repartiment de coca

Les mobilitzacions de la 
comunitat educativa van ser una 
constant el 2012. A més de la vaga 
d’ensenyament del 22 de maig, 
es van produir concentracions 
diverses per defensar l’escola 
pública i també l’escola en català El ple de desembre va suposar l’inici de 

la revisió del Pla d’Ordenació Municipal 
(POUM), un tràmit que s’allargaria fins 

més enllà del mandat. 

Castellar va perdre el 2012 Ramon Casamada, 
amb 88 anys, un dels impulsors de la Mongeta 
del ganxet i de l’ADF de Castellar, un llegat que 
mantenen els seus fills

El magazín de sobretaula ‘Diven-
dres’ de TV3 es va instal·lar durant 
una setmana a la nostra vila mos-
trant les moltes facetes del poble i els 
seus habitants. El periodista Espar-
tac Peran va dinamitzar la setmana 
amb gran simpatia

Sabadell i bona part del Vallès van commemorar 
els 50 anys de les riuades de 1962 que van suposar 
el desastre natural més important patit a la vila

L’Actual 200

La festa de Sant Josep

Vaga d’ensenyament

Juny

Març

Maig

Desembre

Juliol

Octubre

Setembre

El nou POUM

Dol per la mort de
Ramon Casamada

TV3 a Castellar

50 anys de les riuades



Castellar del Revés 
Bartomeu 

Icona de les festes joves de la vila, el 
Bartomeu és el motor de Castellar del 
Revés, l’entitat jove que mobilitza mi-
lers de persones durant la Festa Major

500 números 

Ja han sortit al carrer 500 números de L’ACTUAL. El 
setmanari municipal ha estat fidel als seus lectors i 
anunciants divendres rere divendres durant ja més de 10 
anys (febrer 2008) amb un objectiu clar: donar cabuda a 
totes les veus i inquietuds generades pels castellarencs. 
L’ACTUAL s’explica en aquesta imatge, amb representants 
diversos de la vida social de la vila. Sabem que no hi són 
tots els que en són ni en són tots els que hi són. Però com 
a testimoni d’aquests 500 números no té preu. Gràcies

Escriptora 
Natàlia Cerezo

El seu primer llibre de contes, ‘A les 
ciutats amagades’ (Rata), ha estat 
un dels debuts literaris més relle-
vants de les lletres catalanes. No és 
estrany, tenint com a prinicipal aba-
lador Josep Lluís Badal, l’escriptor i 
professor de l’institut Puig de la Creu

Tennista
Georgina Garcia 

Huracà Georgie, com se la coneix al 
circuit internacional dels torneigs de 
tennis, fa un lustre que lluita a l’elit 
mundial i se l’ha vist competir a la 
gespa de Wimbledon, entre d’altres 
mítics torneigs 

Pionera de la zumba
Núria Estrada

Unes mares de l’escola Bonavista li van 
demanar de fer un dia a la setmana una 
classe d’aeròbic. La Núria es va treure la 
formació, els hi va ensenyar a les mares i 
a partir d’aquí, el ‘moviment zumba’ no ha 
deixat de créixer a la vila

Contra de L’ACTUAL 456

Nascuda el 2008
Nisrin

Nascuda al 2008, estudia a l’escola Emili 
Carles-Tolrà, és  de l’Esplai Sargantana 
i visita habitualment la Ludoteca. Gau-
deix molt de l’atletisme i l’espai que més li 
agrada de Castellar és la plaça Major

Bike Trial
Alan Rovira 

Amb 7 anys ja protagonitzava notí-
cies a L’ACTUAL. Les seves gestes 
a sobre d’una bicicleta de bike trial 
l’han portat a ser possiblement l’es-
portista amb més títols internacio-
nals de Castellar del Vallès (3 vega-
des campió del Món!)

Dissenyador gràfic
Pep Martí 

Amb el seu talent creatiu ha aconseguit 
vàries fites amb poc més de 20 anys. La 
darrera va ser guanyar el concurs de 
cartells de Festa Major. Molt vinculat als 
moviments d’esplai i al món associatiu 
de la vila, també ha promogut iniciatives 
com la marca de roba surfera Duck Dive

Actriu
Montse Germán

L’actriu Montse Germán és ben pre-
sent a les nostres vides. Ara és una 
de les protagonistes de la sèrie de so-
bretaula de TV3 ‘Com si fos ahir’. 
Molt vinculada a Castellar, on viu i 
gaudeix de bona part del seu temps 
lliure., Germán va protagonitzar el 
pregó de l’any 2008

Contra de L’ACTUAL 5

Professor
Anton Carbonell 

Ha estat professor de desenes de joves 
de Castellar i és tota una referència per a 
moltes generacions. Fins i tot després de 
jubilar-se continua promovent la cultura 
com a president de L’Aula de la Gent Gran

Contra de L’ACTUAL 135



Teixit associatiu
Cristina Torras

Tota una vida reivindicant els drets reals i efec-
tius de les persones amb diversitat funcional. 
Vinculada a Suport Castellar des de la seva fun-
dació, el 2015 va assumir-ne la presidència 

Comerciant
Toni Santos

La destresa entre fogons va portar-lo 
a cuinar en un restaurant amb una es-
trella Michelin. Fa sis anys va canviar la 
cuina pel taulell de la botiga del Castell. 
Actualment, el Toni és el president de 
l’associació Comerç Castellar

Contra de L’ACTUAL 424

Castellera
Mireia Homet 

La Mireia representa una de les enti-
tats que ha irromput amb més força 
a Castellar dins del món de la cultu-
ra tradicional. Els Capgirats, justa-
ment, acaben d’aconseguir fa poques 
setmanes esdevenir colla de set

Nascuda el 2008
Malak

Aquesta nena de 9 anys estudia a l’escola 
Bonavista vila i forma part de l’Esplai Sargantana. 
Li agrada molt jugar als gronxadors de la plaça 
de la Fàbrica Nova i és una usuària habitual de la 
Ludoteca Municipal Les Tres Moreres

Empresari
Jordi Casamada 

Aquest 2018 fa 11 anys que va comen-
çar l’aventura d’Accent Systems, ara 
una de les empreses punteres d’In-
ternet of Things (IOT) i amb presèn-
cia al Mobile World Congress

Contra de L’ACTUAL 462

Professora i actriu
Sara Schkot 

És actriu de l’Esbart Teatral (ETC), 
mestra de música de FEDAC Caste-
llar i va dirigir els cors de menuts i 
petits del Cor Sant Esteve

Contra de L’ACTUAL 104

Gegant
L’Estel

L’Estel és el petit dels tres gegants de 
Castellar del Vallès, juntament amb 
el Sol i la Lluna, una de les seccions 
de cultura tradicional de l’ETC. En la 
imatge està acompanyat del gegan-
ter Joan Carles Herranz

Cineasta
Pere Joan Ventura

Defensor del cinema social, Pere 
Joan Ventura presideix el Club Cine-
ma Castellar, entitat que organitza el 
BRAM, una de les iniciatives cultu-
rals més rellevants de la vila

Contra de L’ACTUAL 49

Dibuixant i il·lustrador
Joan Mundet

Un dels puntals de L’ACTUAL, 
s’encarrega de fer una il·lustració 
setmanal des del primer número. 
Conegut internacionalment com 
a dibuixant de còmics i novel·la 
gràfica, darrerament ha publicat un 
nou episodi de ‘Capablanca’

Contra  de  L’ACTUAL 1

Escultora i esportista
Mar Hernàndez

Una artista que on va deixa emprem-
ta. És l’autora, entre d’altres, de l’es-
cultura de la Dona Acollidora, que 
trobem a la rotonda nord de Caste-
llar. El càncer que la va afectar fa uns 
anys li va fer iniciar-se en el món de la 
bicicleta i aconseguir grans fites

Contra de L’ACTUAL 48

Pagès
Ramon Casamada 

El cognom Casamada està associat al 
món de la pagesia que perviu a Cas-
tellar. Parlar de Can Casamada és 
parlar d’un dels productes agrícioles 
més emblemàtics de la vila: la mon-
geta del ganxet

Contra de L’ACTUAL  6
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El 2013 va ser un any 
marcat fortament per la 
crisi. Els desnonaments i 
les famílies amb necessi-
tats augmentaven a la vila. 
També va ocupar l’agenda 
política el dèficit important  
en infraestructures 

Una de les celebracions més nostrades va arribar 
a la 35 cinquena edició el maig de 2013. Entre les 
activitats programades, com concurs de flors 
boscanes i dibuixos a llapis, va destacar, com 
sempre, el concurs d’arrossaires, amb quatre 
categories diferents de paelles

La crisi va fer augmentar el nombre de famílies que ne-
cessitaven l’ajut d’alguna entitat solidària. Via Solidà-
ria-Càritas atenia a principis de 2013 prop de 300 famí-
lies, exactament, 1.814 persones

L’Ajuntament de Castellar –govern i oposició- va demanar 
a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de 

Catalunya una solució urgent per connectar la carretera 
B-124 amb la C-58. Una delegació castellarenca, encapçala-
da per l’alcalde es va desplaçar fins el Parlament per man-

tenir una reunió amb alguns membres de la Comissió 

Gairebé deu anys després, Castellar del Vallès 
va tornar a tenir un equip a la Territorial Catala-
na de futbol sala. El Futbol Sala Castellar va re-
cuperar la categoria que li corresponia després 
d’una lliga competida a Preferent

El patronat de l’Obra Social Benèfica (OSB) de 
Castellar del Vallès va presentat un pla de viabili-
tat per al període 2013-2015 amb l’objectiu de ga-
rantir-ne la continuïtat futura 

L’Aplec de Castellar Vell
arriba a la 35a edició

Maig

Febrer

Octubre

Juny

Gener

Els usuaris de Via Solidària
Càritas es disparen en un 40% 

Clam per la B-124

El Futbol Sala Castellar,  
a Territorial Catalana

Pla de viabilitat per garantir 
la continuïtat de l’OSB

El ple -PSC, CiU, Altraveu i PP- va aprovar per unanimitat, 
amb la sala de Ca l’Alberola plena de gom a gom, una propos-

ta consensuada amb la PAH i Càritas per tirar endavant un 
pla d’acció municipal contra els desnonaments

Maig
Proposta consensuada contra 

els desnonaments
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Recordarem l’any 2014 
per la forta ventada que 
va patir el municipi al 
desembre, amb milers 
d’arbres caiguts als 
boscos que envolten la vila

Els Castellers de Castellar del Vallès, els Capgi-
rats, van fer una festa a la plaça de l’Espai Tolrà 
per celebrar que es van guanyar el dret a dur la 
camisa de color bordeus, que els permet consti-

tuir-se com una colla castellera de ple dret 

La PAH Castellar va ocupar una entitat 
d’Ibercaja a l’avinguda Matadepera, a Saba-
dell, per tal de trobar una sortida a la família 
de l’Adrian i l’Anabel, amb una hipoteca que 

no podien pagar des de feia quatre mesos. Al 
final, hi va haver acord amb l’entitat financera

El pintor va ser objecte d’una exposi-
ció antològica. El tema central dels seus 
quadres ha estat Castellar. Per a l’artis-
ta, el seu poble és un escenari perfecte 
que li serveix de model

El somni és va fer realitat a l’abril. L’Hoquei 
Club Castellar va assolir l’ascens matemàtic de 
categoria en imposar-se a Roda de Ter (3-5) sota 
les directrius d’Alejandro Ruglio

El castellarenc i exregidor 
d’ERC Oriol Papell va morir 
de forma sobtada a l’edat de 
31 anys. El 17 de maig, diver-

ses entitats en les quals Papell 
havia estat i la mateixa ERC 

van fer-li un acte d’homenat-
ge a la plaça Lluís Companys 

El 9-N es va tancar a Castellar amb la 
participació de 8.896 persones. Això 
suposa que van anar a votar un 46,9% 
de les 18.967 persones majors de 16 
anys que hi podien participar. L’op-
ció del Sí-Sí es va imposar clarament 
a Castellar amb 7.350 vots, amb un 
82,62% del total de les paperetes

El fort vent que es va produir aquell dia va ocasionar nombro-
sos desperfectes al terme municipal de Castellar. El vent va 
deixar al seu pas un paisatge de contenidors bolcats, murs, 
teulades i façanes esfondrades i senyals de trànsit i mobilia-
ri urbà amb evidents desperfectes. Es calcula que la força del 
vent va endur-se 150.000 arbres

Bateig dels Capgirats

La PAH Castellar ocupa 
una caixa d’estalvis

Antològica d’Antoni Costa

L’Hoquei Club Castellar puja a 
Primera Catalana Abril

    Juny

Octubre

Abril

    Maig

Novembre

Desembre

Mor l’exregidor 
d’ERC Oriol Papell

Celebració del 9-N

Una ventada de més de 120 km/h 
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L’any 2015 va ser l’any 
de la triple cita electoral: 
es va votar en eleccions 
municipals, catalanes 
i espanyoles. De fet, el 
2016 es va tornar a votar 
per les espanyoles

Un veí de Caldes va perdre la vida en un 
accident de moto a la B-124. Els fets van 
passar al quilòmetre 12, quan la moto de la 
víctima va sortir de la via i es va estavellar

Ignasi Giménez va ser proclamat alcalde per tercer 
mandat consecutiu després que Som de Castellar-
PSC repetís victòries a les eleccions municipals 
de maig. El consistori va renovar força els grups 
municipals amb el retorn d’ERC, l’entrada de 
Decidim i l’enfonsament del PDeCAT.

Carmelo Morales va tornar a demostrar que és el 
gran dominador del Campionat d’Espanya de Ve-
locitat de la dècada. El 2015 va aconseguir sumar 
el cinquè títol. Després n’arribarien més

El 2015 va tenir tres cites electorals molt rellevants per 
als castellarencs i amb resultats ben diferenciats: a les 
municipals, Som de Castellar va revalidar la majoria 
absoluta; la coalició inèdita de Junts pel Sí va guanyar 
les autònomiques i En Comú Podem, que s’estrenava 
electoralment, va guanyar les estatals a la vila

El 10 d’agost moria Carlos Kotnik, amb 55 anys, 
a causa d’una malaltia. El santfeliuenc va ser el 
primer  pilot espanyol que va córrer a la mítica 

cursa del Tourist Trophy de l’illa de Man des-
prés de la prohibició per als pilots espanyols el 

1970. Pioner del món del motor, la seva famí-
lia va  ser la primera importadora de la marca 

Porsche de Stuttgart a tot Espanya

El 18 de desembre s’inaugurava una exposi-
ció antològica del pintor Alfons Gubern amb 
motiu del centenari del seu naixement a di-
versos espais i galeries d’art de Castellar

Durant el primer trimestre de 2015 la Biblioteca Municipal Antoni 
Tort va celebrar els seus 30 anys de vida. Justament, a finals de 2018 
està sent reformada i ampliada

Un dels fets més estrambòtics dels darrers 
anys va tenir lloc el juliol de 2015: l’oficina 
de La Caixa del carrer Barcelona amb Suïs-
sa va patir un intent de robatori la matina-
da del 28 de juliol. Els mossos van detenir 
a l’interior un jove de 22 anys que s’havia 
amagat sota una taula

Accident mortal

Giménez revalida la majoria

Març

Juny

Novembre

Maig/Setembre/Desembre

Agost

Desembre

Febrer
Juliol

Morales, pentacampió

Un any molt electoral

Adeu a Carlos Kotnic

Antològica de Gubern

30è aniversari de la Biblioteca Antoni Tort
Intent de robatori
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El 2016 va ser un any marcat 
per un crim al carrer Sant 
Sebastià, un fet molt inusual 
a la nostra vila. La policia 
va acabar detenint cinc 
persones un any després 
com a autors del crim. El 
mòbil hauria estat el robatori

Les propostes  guanyadores dels 
primers presupostos  partici-

patius van ser el vehicle d’emer-
gències per a la protecció civil,  
presentada per l’ADF; els jocs 

inclusius per a tots els nens i 
nenes, d’Anna  Margalef, i la mi-

llora dels jocs i l’ombra  de la 
plaça de Cal Calissó, de l’escola 

El  Sol i la Lluna.

Castellar va recuperar l’autobús directe 
a Barcelona. En total, 8 expedicions 
d’anada a Barcelona i 9 de tornada 
(excepte el mes d’agost). La durada 
estimada dels trajectes entre Castellar i 
Barcelona és de 40 i 55 minuts, en funció 
del trànsit. El preu del bitllet senzill per 
utilitzar el servei entre Castellar del 
Vallès i Barcelona és de 4 € 

 “Sit Up: L’alça” de Sala Puigverd es va presentar 
oficialment. A totes les aules dels centres  educa-
tius de primària del municipi es van instal·lar un 
total de 205 alces reposapeus,  regulables en al-
çada i amplada per millorar la posició dels alum-
nes, un projecte que s’ha anat estenent a escoles 
d’altres municipis de la província

Els Mossos d’Esquadra van detenir tres veïns de Castellar del 
Vallès que feien servir una nau al Pla de la Bruguera per al cultiu 
intensiu de marihuana a gran escala. S’estima que la inversió 
feta per condicionar la nau supera  els 100.000 euros. Com a 
resultat de tota l’operació es van intervenir 4.060 plantes de 
marihuana a punt per ser recol·lectades,  la major intervenció  duta 
a terme fins el moment a  la comissaria de Sabadell

Un home de 79 anys va ser trobat mort 
a casa seva, al carrer Sant Sebastià, 
amb signes de violència. L’home estava 
lligat de mans i el pany de la porta de la 
casa estava forçat. Un any després, el juny de 
2017 van ser detingudes cinc persones acusa-
des del crim i de robatori

Un dels moments més entranyables que es van viure el 
2016 va ser l’homenatge als mestres i professors jubi-
lats de la vila, un reconeixement que va omplir d’alum-
nes de totes les edats l’auditori municipal per retre un 
reconeixement solemne als seus mestres.

Pressupostos participatius

Bus exprés a Barcelona

L’alça Sit Up es fa realitat
Comís històric de marihuana

Maig

Novembre

Octubre
Desembre

Juny

Maig

Crim al carrer Sant Sebastià

Homenatge als mestres jubilats

L’equip sènior del FS Castellar, pilotat per Borja Burgos, va 
aconseguir jugar les finals de Copa Catalunya, una fita històrica 
per al club i per al esport castellarenc en general

Setembre
La proesa de la Copa Catalunya
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El procés 
sobiranista es va intensi-
ficar durant el 2017. Vam 
viure jornades històriques 
com el referèndum de 
l’1-O, la declaració de la 
independència del 27-O 
o les eleccions del 21-D 

El 27/01 Castellar va homenatjar els 
cinc deportats  castellarencs a camps 
d’extermini nazi:  Francesc Comellas, 
Enric Comellas, Ramon Puigdelloses, 
Josep Rovira i Francesc Valls, coincidint 
amb el Dia Internacional de l’Holocaust.
L’artista alemany Gunter Demnig 
va col·locar cinc llambordes amb 
una placa commemorativa al 
terra de la plaça d’ El Mirador

La UE Castellar va aconseguir l’ascens a  
Primera Catalana en un partit èpic 
contra el Bosc de Tosca (2-0). El màxim 
golejador de l’equip, Jairo Díaz, va signar 
la victòria dels de Juan A. Roldán

L’oscaritzat director de cinema Fernando Trueba 
va inaugurar la 9a mostra de cinema BRAM! amb 
l’estrena de la  pel·lícula La reina de España

La plaça Catalunya va patir una gran 
transformació per acollir una zona de jocs 

d’aigua en lloc de la bassa que fins ara presidia 
l’espai al costat de l’escultura de la balena, obra 

de l’escultor Joan Coderch

Castellar va registrar un rècord històric de par-
ticipació a les eleccions al Parlament del 21-D 

amb un 85,26% i ERC en va ser la guanyadora. 
La castellarenca Elisenda Alamany va entrar 
al Parlament com a diputada de Catalunya en 
Comú. El castellarenc Lluís Maria Corominas 

-immers en el procés judicial de l’1-O com a por-
taveu de Junts pel Sí- va decidir no concórrer 

a les eleccions després de 14 anys com a parla-
mentari convergent.

Un incendi de grans dimensions va cremar 
l’empresa Dispopack Vallès, que es dedicava 
a la comercialització de  productes d’envasat 

alimentari. La nau es trobava al carrer Conca 
de Barberà, 18, al polígon del pla de la Bruguera. 
Els 1.200 m2 de la nau es van calcinar totalment, 

però no hi va haver cap víctima

El tret de sortida de l’octubre de 2017 va arribar amb una jornada his-
tòrica: el referèndum sobiranista de l’1-O. A Castellar del Vallès el ‘sí’ 
va guanyar de manera aclaparadora amb 8.327. El 03/10 va tenir lloc 
una aturada de país i una concentració multitudinària als Jardins del 
Palau Tolrà. Més d’un miler de castellarencs i castellarenques van 
expressar el seu rebuig contra l’actuació policial de l’1-0 i el desig 
d’aconseguir la independència. El 17/10 va tenir lloc un concentració 
silenciosa contra l’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart

El 02/11 va morir Antoni Vilaplana, un 
dels pioners del pop en català. El cas-
tellarenc, mort als 71 anys, va triomfar 
als anys 60 com a un dels primers intèr-
prets de pop i rock en català.

Homenatge als deportats

Ascens a Primera Catalana

Gener

Juny 

Març 

Maig i Juny

Desembre 

Juliol 

Octubre 

Novembre

Fernando Trueba inaugura el BRAM!

Renovació de la plaça Catalunya

Eleccions al Parlament 

Incendi al pla de la Bruguera

Castellar surt al carrer després de l’1-O

Mor Tony Vilaplana
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L’any 2018 és l’any del 
motor castellarenc, 
amb nous triomfs i 
també retirades. Els 
reptes quant a mobilitat 
continuen marcant 
l’agenda de Castellar

El pilot de Castellar penja el casc i aban-
dona la competició en actiu per signar 

dos anys com a pilot de proves de l’equip 
KTM. El pilot de Castellar es retira amb 

tres mundials de 125cc i dos de 250cc

El mossèn Ramon Villarino va morir 
sobtadament a principis de desembre 
amb 82 anys. En els darrers anys s’ha-
via ocupat de la parròquia de Sant Feliu 
després de 12 anys a la de Castellar

Amb 89 anys va morir Joan Cortiella, 
l’històric porter, entrenador i directiu 
del club castellarenc de futbol. Mite de 
la Unió Esportiva Castellar, va tenir di-
versos homenatges i el camp municipal 
es va rebatejar amb el seu nom

Esportivament, l’any 2018 quedarà marcat per la ir-
rupció al CB Castellar del jove nordamericà Mar-
quie Smith que, amb les seves esmaixades i el seu 
poder anotador, va tornar la il·lusió al pavelló Puig-
verd en una gran temporada

Segons la darrera actualització 
del padró de l’Ajuntament, 

Castellar del Vallès suma 
24.046 habitants

El renovat carrer Major es va estrenar 
per Festa Major. La remodelació d’aques-

ta via se suma a la nova configuració de 
l’eix comercial de l’Illa del Centre

Els Castellers de Castellar, els Capgirats, van tan-
car la temporada a Caldes de Montbui a finals de no-
vembre i van fer història. Van fer una demostració de 
força i van descarregar per primera vegada el 3 i el 4 de 
7. La progressió dels Capgirats ha esdevingut, gràcies a 
aquests resultats, espectacular

Associacions d’empresaris i de comerciants de Sabadell i de Cas-
tellar van signar un manifest promogut per ASEMCA per l’accés 
de Castellar a la ronda Nord i a la ronda Vallès, una iniciativa que 
compta amb el suport de l’Ajuntament

Dani Pedrosa es retira 

Mor Ramon Villarino

‘Curti’, el mite del 
futbol castellarencEspectacle al CB  Castellar

Novembre 

Desembre

Abril 
Maig

Abril 

Novembre

Novembre

                  Ja som 24.000

Colla de set

Front comú per la Ronda Nord 

Obres al carrer Major 
Setembre
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Data de publicació del primer 
número de L’ACTUAL

Exemplars que setmanalment distribueix L’ACTUAL

Són els usuaris únics mensuals que 
registra el portal web LACTUAL.cat

És la mitjana de notícies 
que incorpora l’edició de 
paper de L’ACTUAL

Són els anunciats que han anat confiant 
en el setmanari des del primer número

Són les entrevistes de contraportada 
que ha fet el setmanari.
Les úniques excepcions van ser els nú-
mero 100 i 200 amb continguts especials

Són els punts de distribució 
del setmanari a  equipaments i 

zones  comercials de la vila

Els 500 
números de 
L’ACTUAL 
en xifres


