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Setmanari d’informació local

Aquesta setmana els operaris estan plantant les oliveres a la zona de Can Moragues. Segons les previsions, si tot va bé, la primera collita d’olives es podria fer en tres anys. || Q. PASCUAL

Planten 
53.000
oliveres
A Torre Turull  i 
Can Moragues es 
produirà oli amb 
DO Castellar del Vallès

TerriTOri | P02

Èpica salvació del CB Castellar
al darrer segon de partit (69-68)
L’equip entrenat per raúl Jodra va capgirar el marcador 
als darrers instants del final del darrer partit del play out

bàsqueT | P13
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Castellar tindrà un mar d’oliveres

Les operaris de la propietat treballen en la plantació d’oliveres a la zona de Can Moragues, en una imatge de dimarts passat. || Q.PASCUAL

Els propietaris de Torre Turull i 
Can Moragues -dues finques dividi-
des per Torrent de Colobrers- han 
decidit fer la seva rehabilitació in-
tegral, tant de la part agrícola com 
de la patrimonial. “És una finca 
que pertany a la família des de 
fa molts anys. Ha passat èpoques 
més bones, més dolentes i des de 
fa uns anys la finca estava una 
mica abandonada i finalment hem 
decidit rehabilitar-la totalment, 
per donar-li un aire nou”, explica 
el propietari Guillermo Rosés.

Per encetar el projecte, els pro-
pietaris han decidit començar re-
habilitant la part agrícola.  L’aprofi-
tament de les parcel·les conreables 
fou històricament de vinya i, en anys 
recents, de cultius herbacis de secà 
i ordi, però s’ha fet un canvi cap a 
l’olivera. “Estem realitzant una 
superplantació intensiva d’oli-
veres, que quan creixin faran 2 
o 3 metres d’alçada com a molt. 
Dona molta feina, val molts di-
ners, però també li posem molta 
il·lusió que és molt important”.  
Aquestes setmanes s’està duent a 
terme la plantació. Concretament 
són 53.000 oliveres, repartides en 
34 hectàrees -l’equivalent aproxi-
mat a 34 camps de futbol- amb un 

sistema de reg de gota a gota. Per 
decidir-se per aquest arbre, es va 
fer un estudi previ, perquè una altra 
opció era apostar per fruita seca, 
noguera o ametller. “Hem fet un 
estudi del clima, de l’aigua de la 
terra i fins i tot, del voltant, de la 
societat perquè no només tenim 
en compte la part tècnica, també 
la part social i tot el que envolta 
a la finca”. 

L’especialitat d’oliva que s’ha 
escollit és l’arbequina, de mida pe-
tita, perquè és la que dona oli de 
millor qualitat. I és que la inten-
ció, a llarg termini, és poder pro-
duir oli. “Si tot funciona bé, que 
poden passar mil coses, la idea 
és que d’aquí tres anys puguem 

 Cristina Domene

una gran plantació  
omplirà les finques 
de Torre Turull i 
Can Moragues de 
53.000 oliveres

recollir les olives. En un primer 
moment, vendre-les. I després, si 
tot funciona bé, produir oli, que 
implica altres disciplines, com 
el màrqueting, la comercialitza-
ció... Però ens encantaria fer oli, 
amb una denominació d’origen 
que donés nom al poble”.

Per fer la plantació s’està utilit-
zant maquinària puntera. Un vehi-
cle amb GPS va posant cada olivera 
automàticament amb una precisió 
exacta perquè quedin totes arren-
glerades paral·lelalment. Aquests 
dies, la màquina i els operaris estan 
treballant a la finca de Can Mora-
gues, on antigament estava ubicat 
el camp d’aviació d’ultralleugers, 

+TORRE TURULL

també impulsat per la família pro-
pietària. 

Segons ha explicat el regidor 
en funcions de Planificació, l’Ajun-
tament valora molt positivament 
aquesta iniciativa privada i el fet que 
es pugui fer realitat la creació d’una 
marca Castellar en productes amb 
DO com el futur oli de la Torre Tu-
rull, “fet que permet la promoció 
de la vila com ja passa, per exem-
ple amb la mongeta del ganxet”.

història de la torre turull

Les dues finques on s’estan plan-
tant les oliveres envolten la casa, la 
Torre Turull i Masia Can Moragues, 
on s’arriba després d’una arbreda 

PLAnTACió | AgriCuLTurA

Potenciar l’activitat 
agrícola al municipi 
amb un conreu 
súperintensiu

Aquest espai que ocupen les finques 
de Torre Turull i Can Moragues té 
una llarga història. A tall d’anècdota, 
el regidor en funcions de 
Planificació, Pepe González, recorda 
que una de les propostes que es 
van posar sobre la taula fa uns anys 
15 anys  va ser un projecte de zoo, 
en un espai per fer un equipament 
supramunicipal ja que la zona zona 
també està en terme de Sabadell. 
“Amb el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística la qualificació és de 
sòl rústic, fet que possibilita la 
recuperació de l’espai per poder fer 
cultius agrícoles”, explica González. 
Aquesta iniciativa, sosté el regidor, 
“connecta bastant amb la que tenim 
a l’Ajuntament sobre cap a on ha 
d’anar el nostre municipi: val la pena 
potenciar la part rústica agrícola”.
El conreu súperintensiu que 
s’està duent a terme pot donar 
fruits en forma de collita en uns 
tres anys.Com també assenyala 
González, “una vegada que estigui 
tot crescut el paisatge de la zona 
canviarà considerablement”.

L’especialitat d’oliva 
escollida és l’arbequina, 
de mida petita, perquè 
és la que dona l’oli
de millor qualitat

El propietari, Guillermo Rosés, al centre amb l’alcalde i el regidor de Planificació. ||Q.P.

que s’inicia a la carretera B-124. 
La intenció de la família, com ma-
nifesta Rosés, és millorar també la 
Torre. “Primer ens dedicarem al 
pla agrícola. Si funciona bé, ani-
rem arreglant tota la finca, que 
vol dir condicionar la casa, arran-
jar el jardí i donar-li el caràcter 
que tenia antigament”. Rosés té 
molts records i històries de quan 
la família hi vivia i hi estiuejava a 
la torre. “És una finca privada, 
però també ens agrada que vin-
gui la gent. Ens agrada que vin-
guin escoles i que puguin veure 
la plantació”.

Torre Turull és una casa se-
nyorial d’arquitectura residencial 
rural. Tot i que la construcció data 
del segle XIX, les últimes reformes 
es van fer a començaments del segle 
XX. Va estar habitada fins als anys 
60. Segons s’explica al catàleg de Pa-
trimoni de Castellar, l’edifici comp-
ta amb dues torratxes, la més gran 
a la façana nord d’accés (amb certa 
semblança a la Torre Balada), i la 
de menor dimensió a la cantonada 
a sud-est. 

Tot el conjunt edificat presen-
ta un estil eclèctic i sumptuós, amb 
combinació de tècniques i materi-
als propis del modernisme. A l’in-
terior destaquen dues llars de foc 
de grans dimensions, sostres en-
teixinats, arcs ogivals de pedra, i 
terres de mosaic i fusta decorats a 
les estances principals. La casa té 
uns 1.400m2.  
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La Sala Lluís Valls Areny va acollir dilluns passat un taller d’autocompostatge || r.g.

El planeta s’ha de cuidar. Aquesta 
idea ha de calar endins, per això és 
imprescindible dedicar jornades per 
tal de conscienciar-nos de la necessi-
tat de protegir el medi ambient. Com 
la d’aquest dimecres a la tarda, cele-
brada a la Plaça d’El Mirador, i de-
dicada a sensibilitzar els més petits. 
És a dir, orientada a garantir el futur.

Un circuit per a vehicles elèc-
trics, un taller per a convertir mitjons 
en titelles i jocs sobre energies reno-
vables. Però abans, un bon berenar. 
La Festa del Dia Mundial del Medi 
Ambient, organitzada pel Consell 
dels Infants, va preparar un reguit-
zell d’activitats, totes amb un rere-
fons sensibilitzador. Entre aquestes, 
l’exposició “Un planeta plastificat”, 
creada amb residus; una visita virtu-
al amb ulleres de 360 graus al Centre 
de Tractament de Residus del Vallès 
Occidental; o una projecció de víde-
os seleccionats per alumnes amb un 
missatge ecologista.

  Però, probablement, els més 
petits són aquells a qui menys cal 
conscienciar: “els infants estan més 
conscienciats que els adults. Tenen 
una consciència ambiental impres-
sionant, però s’ha d’expandir. I, 
tot i que l’acte sigui lúdic, també 
té una part reivindicativa perquè 
la gent agafi compromís i canviïn 
les coses”, explica Mercè Costa, di-
namitzadora del Consell d’Infants 
i una de les organitzadores de l’es-
deveniment.  A tall d’exemple, “els 
semblaria molt estrany, a molts 
d’ells, fer servir paper de plata”.  
El Pere, que feia cua en una de les ac-
tivitats, demostrava ser molt cons-
cient del rerefons de la jornada: “La 
festa ens ensenya que s’ha de res-
pectar el medi ambient i que amb 
coses que no son noves se’n poden 

Prenent consciència del repte 
mediambiental que cal afrontar
A la plaça d’el Mirador es van organitzar activitats amb un rerefons didàctic i  reivindicatiu

Una de les activitats que va atraure més, el circuit de vehicles elèctrics. || g.PLAnS

fer d’altres”. Altres activitats que 
es van dur a terme van ser el reci-
clatge d’oueres per fer flors i capses, 
un taller de manualitats per conver-
tir elements de la natura i verdures.

taller d’autocompostatge

També en el marc de la programació 
del Dia Mundial del Medi Ambient, 
dilluns passat va tenir lloc a la Sala 
Lluís Valls Areny d’El Mirador un 
taller d’autocompostatge. De la mà 
del Consorci per a la Gestió de Resi-
dus del Vallès Occidental, l’activitat 
es va centrar a conèixer el cicle de la 
matèria orgànica. Fonamentalment, 
es van destacar les restes de menjar i 
de jardí de mida petita, que es poden 
aprofitar per fer un adob natural per 
a les plantes, un jardí o un hort. Entre 
les substàncies més adients per a l’au-
to compostatge es troben restes de 
fruita i de verdura, el marró del cafè 
i restes d’infusions, pa sec, closques 
d’ous i de fruits secs. En referència 
a les restes del jardí, destaquen la 
fullaraca, de poda triturada, restes 
de l’hort, de gespa i de flors. Des del 
taller també es va advertir que, amb 
moderació, també es poden emprar 
restes de carn i de peix, tenint en 
compte que generen males olors, o 
pells de cítrics, malgrat que són àci-
des i afecten el ph de l’adob. Quant 
a ossos, espines i closques, tarden 
molt a descompondre’s, i la pinas-
sa i les cendres frenen el procés de 
compostatge. Finalment, cal evitar 
les fustes tractades i els excrements  
d’animals domèstics.

Aquest tipus d’adob natural és 
una manera de tancar el cicle de la 
matèria orgànica, de retornar al sòl 
els nutrients amb els mateixos resi-
dus que generem. De fet, la matèria 
orgànica representa la fracció més 
important dels residus generats a 
les llars, i suposa aproximadament 
un 40% del pes total dels residus. 

 G.Plans /R.Gómez 

MEDi AMbiEnT | dia mundial

La plaça de la Fàbrica Nova estre-
narà aquest dissabte una nova àrea 
de jocs infantils que s’ha inspirat en 
la llegenda del Drac de Sant Llo-
renç del Munt. L’obertura dels jocs 
comptarà, a partir de les 12 del mig-
dia, amb l’al·licient afegit de l’ambi-
entació musical i d’un repartiment 
de gelats per a tothom. La nova àrea 
representarà l’època medieval amb 
una diversitat de jocs gegants on 
predominarà la fusta càlida de ro-
bínia. A més, i amb l’objectiu que els 
infants puguin jugar i alhora apren-
dre una història molt arrelada a la 
tradició popular, disposarà d’uns 
panells informatius que expliquen 
la llegenda del Drac i la història del 
castell de Castellar.

Una de les característiques 
del nou parc infantil serà la seva po-
tencialitat per desenvolupar el joc 
de tipus simbòlic que afavoreix les 
habilitats socials i cognitives. Així, 
els nens i nenes podran viatjar fins a 
l’Edat Mitjana gràcies a diversos ele-
ments com ara un castell i un poblat 
medieval que contindrà tobogans, 
ponts, trepa, tirolina, gronxadors o 
casetes, entre d’altres.  No hi faltarà 
tampoc el drac, que oferirà l’opor-
tunitat de passejar sobre el seu cos, 
una estructura niu que simbolitza-
rà La Mola, un recorregut d’equili-
bris amb elements lúdics o un car-
rusel inclusiu.

La nova àrea de jocs infan-
tils ha suposat una inversió del 
consistori de 270.000 euros i ha 
anat a càrrec de l’empresa basca 
iPlay Urban Design SL, especia-
litzada en la instal·lació d’espais 
inclusius d’aventura en parcs ur-
bans que incentiven la imaginació 
i el desenvolupament dels infants. 
L’actuació es complementarà pro-
perament amb l’habilitació de 12 
noves places d’aparcament a la 
zona.  || redACCió

Jocs infantils
a la plaça de 
la Fàbrica 
Nova 

fESTA | esPAi TOLrà
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Vistes aèries de Castellar del Vallès. Al fons, Sabadell. ||ArxiU

Castellar, entre els 50 municipis
espanyols amb major nivell de renda

L’Instituto Nacional de Estadística (INE) va fer 
públic dimecres passat les dades sobre renda i 
atur dels municipis majors de 20.000 habitants. 
Segons aquest estudi, Castellar està situat en el 
lloc 46è municipi amb major renda (13.187 euros), 
mentre que el municipi català més ben posici-
onat -i també de la comarca- és Sant Cugat del 
Vallès, situat en quart lloc (19.151 euros). Entre 
els 50 municipis amb major renda també hi ha 
situat una altre població vallesana, Cerdanyo-
la del Vallès, situada al 36e lloc (13.953 euros). 

PObLACió | esTuDi

  Redacció Considerant els 405 municipis més grans 
de 20.000 habitants que hi ha a l’estat espa-
nyol, les tres ciutats amb Major renda per cà-
pita a l’any 2016 van ser Pozuelo de Alarcón 
(25.957 euros), Boadilla del Monte (19.702 
euros) i Las Rozas de Madrid (19.340 euros), 
les tres de Comunitat de Madrid. Madrid i 
Barcelona concentren els 10 barris amb major 
renda per càpita d’Espanya.

Per contra, les ciutats amb menor renda 
per habitant van ser Níjar (Almeria), amb 
6.253 euros, Los Palacios i Villafranca (Sevi-
lla), amb 6.550 euros, i Alhaurín el Gran (Mà-
laga), amb 6.629 euros.  

13.187 euros            
És la renda  mitjana 
dels castellarencs 
de l’any 2016                    

25.957 euros 
És la renda mitjana 
de Pozuelo 
de Alarcón, el 
municipi més ric

El mes de maig s’ha tornat a tan-
car a Castellar amb un descens de 
l’atur registrat. En concret, el mes 
passat s’ha retallat en 20 perso-
nes el nombre d’aturats i la xifra 
total ha quedat en 962 persones. 
La taxa d’atur es troba en el 8,6%, 
motiu pel qual Castellar continua 
sent dels municipis vallesans amb 
menys aturats per darrere de Ma-
tadepera, Sant Cugat i Sant Quir-
ze. Fa un any, el nombre d’aturats 
a Castellar era de 1.010, uns 50 més 

que al maig d’aquest any.
Pel que fa a la comarca, la 

xifra total d’aturats ha quedat al 
maig en 48.836 persones i una taxa 
de l’11%, un miler menys que fa un 
any. La tendència positiva també 
s’ha donat a nivell català. L’atur 
registrat a Catalunya va baixar de 
10.507 persones al maig en relació 
a l’abril i el mes es va tancar amb 
371.091 desocupats, xifra que re-
presenta un descens del 2,75% in-
termensual.  || redACCió

L’atur continua baixant: 
20 persones menys al maig

OCUPACió | bALAnç

L’Ajuntament ha obert recentment 
la convocatòria de dues subvenci-
ons adreçades a l’àmbit empresari-
al: d’una banda, per a la contracta-
ció de persones desocupades; i de 
l’altra, per al foment de noves acti-
vitats econòmiques o professionals 
per part d’autònoms/es o de socie-
tats. En tots dos casos, el termini 
de presentació de sol·licituds fina-
litza el dia 30 de novembre, inclòs.

La corporació local ha modifi-
cat les subvencions a les empreses 
locals que contractin castellarencs 
i castellarenques que es trobin en 
situació d’atur i estiguin inscrits al 
Servei Local d’Ocupació i al SOC. 
Així, els contractes que seran ob-

jecte de subvenció hauran de tenir 
una durada mínima de 6 mesos 
(dos mesos més respecte el 2018), 
per evitar la proliferació d’ocupa-
cions estacionals o contractaci-
ons curtes. 

Quant al foment de noves acti-
vitats econòmiques i professionals, 
els ajuts estan  dotats amb un total 
de 55.000 euros amb càrrec al pres-
supost de 2019 i la quantia econòmi-
ca que podrà percebre cada activi-
tat de nova creació pot arribar fins 
als 3.500 euros. En relació a aquests 
dos ajuts, el consistori ha atorgat els 
darrers dos anys passats subven-
cions per un valor total de gairebé 
115.000 euros  || redACCió

Ajuts a l’àmbit empresarial
COnVOCATòRiA | subVenCiOns
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Sota el títol L’Antàrtida, el continent 
gelat els alumnes de 4rt d’ESO de 
l’assignatura de biologia de l’INS 
Castellar han volgut reviure, amb 
una exposició, l’esperit dels primers 
exploradors, dels aventurers que van 
navegar per la immensitat de l’oceà 
antàrtic a la recerca d’un continent 
desconegut. La mostra ha travessat 
la frontera de les aules per instal-
lar-se aquesta setmana a la renova-
da Sala d’Exposicions d’El Mirador.

La tarda de dilluns passat va 
tenir lloc la inauguració de l’exposi-
ció, un acte que va comptar amb la 
presència d’alumnes i professors de 
l’institut, i també de l’alcalde Ignasi 
Giménez i diversos regidors. “L’ex-
posició tracta de l’Antàrtida vista 
des de tots els seus aspectes, des 
de com i quan es va descobrir, fins 
al tractat Antàrtic que regula l’ex-
plotació del continent. Els alum-
nes han treballat moltíssim i poder 
externalitzar aquesta feina i que 
la vegi la gent de fora de l’institut 
és molt important”, va explicar Do-
lors Bonafeu, professora de geogra-
fia i biologia de l’INS Castellar. Per 
tal de preparar el projecte, l’equip 
docent va comptar amb el suport i 
assessorament de diversos experts 
que van visitar el centre castellarenc 
per explicar la seva experiència i co-
neixement del continent als estudi-
ants. “Hem tingut molta sort per-
què va venir a l’institut a fer una 
xerrada Jaume Calvet, catedràtic 
emèrit de la UB de la Facultat de 
Geologia, que ha estat fent cam-

panyes a la base espanyola Juan 
Carlos I a l’Antàrtida”, va recor-
dar Bonafeu.

D’altra banda, el projecte edu-
catiu repassa a través d’una vintena 
de plafons, qüestions com les prime-
res expedicions al Pol Sud, la flora 
i fauna antàrtica, la tasques prin-
cipals que desenvolupen les bases 
dels científics espanyols al conti-
nent, o els efectes del canvi climà-
tic. De fet, la mostra s’emmarca en 
la programació del Dia Mundial del 
Medi Ambient. 

Segons detallen Vicens i Bona-
feu, prop d’un centenar de persones 
han fet possible la mostra sobre l’An-
tàrtida. “També han col·laborat els 
alumnes de 2n i 3r d’ESO de visu-
al i plàstica que han fet unes ma-
quetes de pingüins, icebergs i lle-
tres, que han estat elaborats amb 
material reciclat”, detalla Albert 
Vicens, mestre de biologia i geolo-
gia de l’institut. “L’exposició té un 
punt de consciència medi ambien-
tal, perquè l’Antàrtida és un dels 
llocs on es nota més el canvi climà-
tic. S’ha despertat una espurna de 
sensibilitat mediambiental en els 
alumnes”, apunta el professor. La 
mostra de l’INS Castellar, s’exhibi-
rà a partir de la pròxima setmana a 
Sant Llorenç Savall. 

shackleton, història de supervivència

Un dels exploradors més presents 
a la mostra L’Antàrtida, el continent 
gelat és l’irlandès Ernest Shackel-
ton. Malgrat que l’expedició que li-
derava el noruec Roald Amundsen 
va ser la primera en arribar al Pol 
Sud el 14 de desembre de 1911, els 

Més a prop de l’Antàrtida amb l’ins Castellar
els alumnes de 4t d’esO de l’assignatura de biologia exposen a el Mirador una mostra sobre el continent del Pol sud

  Rocío Gómez

el minut de descompte, un viatge en 
un bot salvavides a la deriva per de-
manar ajuda. Quatre mesos després, 
de la mà dels baleners d’Stromness, 
del vaixell xilè Yelcho i el britànic 
Southern Sky, Sackelton va poder 
tornar a l’Illa Elefant a rescatar els 
22 homes de la seva tripulació que 
havien perdut ja tota esperança. 
Contra tot pronòstic i després de 
dos anys, els 27 homes que es van 
enrolar a l’Endurance per conque-
rir l’Antàrtida, van tornar sans i es-
talvis a casa. 

alumnes van centrar la seva recer-
ca en l’accidentat viatge que va co-
mandar Shackleton. Per fer-ho, van 
llegir el llibre Atrapats al gel de Caro-
line Alexander, la història novel·lada 
d’aquesta expedició de pel·lícula. 

El gener de 1915 l’Endurance, 
el vaixell en què navegava Ernest 
Shackleton i que havia salpat des 
de l’illa de San Pedro a Geòrgia del 
Sud l’agost de 1914, va quedar atra-
pat pel gel del mar Weddell, de camí 
a l’Antàrtida.

Després de molts mesos de su-

pervivència dins del vaixell, a base 
de les provisions però també del 
consum d’animals autòctons, l’En-
durance es va enfonsar. És per això 
que els 27 tripulants de l’expedi-
ció van instal·lar un campament 
sobre el gel. Davant l’hostilitat del 
fred polar, Shackelton va posar en 
marxa una travessa a peu i després 
en bots salvavides per arribar a la 
deshabitada Illa Elefant. Setmanes 
després, l’aventurer de l’illa marag-
da, acompanyat de cinc homes més, 
va emprendre a la desesperada i en 

Dolors bonafeu i Albert Vicens, acompanyats per alguns alumnes de l’inS Castellar, a la inauguració de la mostra || r.g.
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Els alumnes de 5è de l’escola Emili Carles-Tolrà han obtingut l’accèssit 
de la cinquena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Cata-
là, organitzat per la Plataforma de la Llengua. L’escola castellarenca va 
competir amb altres 185 escoles de Catalunya. La mecànica del concurs 
era molt senzilla, calia fer un joc de taula que fomentés algun aspecte de 
la llengua catalana. L’alumnat de l’Emili Carles va presentar el joc ‘Les 
muntanyes del coneixement’ on sobre un tauler hi havia unes munta-
nyes que representaven els Pirineus “amb tot un circuit a dins, amb 
categories de proves d’ortografia, jocs, història i geografia”, expli-
ca la professora de 5è, Estel López.  Segons la mestra, “ens van premi-
ar per l’originalitat a l’hora de puntuar el joc” . Segons López,  “vaig 
trobar interessant la creació del joc  perquè és una fórmula lúdica 
d’ensenyar i aprendre la llengua a l’escola i els nens es van engrescar 
de seguida. Com que treballem per projectes, l’ocasió va ser perfec-
ta”. La feina per tenir a punt el joc va començar amb un treball coope-
ratiu: “Els alumnes es reunien per grups de 4 o 5 persones i llavors 
les decisions les posàvem en comú”. Un grup s’encarregava de redac-
tar preguntes, l’altre del disseny de les targetes, un altre del taulell i fi-
nalment, un quart de les instruccions. Els nens i nenes de la classe van 
jugar al joc un parell de vegades abans de presentar-lo a concurs. Com a 
premi, l’alumnat anirà  el 17 de juny a fer l’activitat de Caminar descalç a 
La Selva d’Aventura, un parc d’aventura entre el Parc Natural de Mont-
seny i la zona de les Guilleries.  || J. r.

un joc per conquerir nous territoris 

L’emili Carles, accèssit 
del Concurs Tísner

Guitart presentant el joc ‘nativos’ al magazín ‘Dotze’ de Ràdio Castellar . || J. PererA

Els alumnes de l’escola amb l’accèssit que els van donar a l’Auditori.  || CedidA

OCi | esTrATègiA jOCS En CATALà | PLATAfOrMA Per LA LLenguA

 jordi Rius

el professor Josep M. guitart crea ‘nativos’, un prototip de joc de taula

El professor de l’Escola Bonavista 
Josep Maria Guitart ha creat ‘Nati-
vos’, un prototip de joc de taula de 
conquesta i estratègia que espera co-
mercialitzar ben aviat. ‘Nativos’  és un 
joc de taula que està contextualitzat 
en una època en què els nadius ame-
ricans viatjaven de l’Est cap a l’Oest 
i buscaven nous territoris de caça 
més rics. “Hi ha un punt de sortida, 
que es diu Badlands, i  han de cre-
uar el riu per arribar a Blackhills, 
que és un territori on poden trobar 
búfals”, explica Guitart, que afegeix 
que “l’objectiu del joc és tracta de 
creuar el riu amb un tribu d’indis 
i conquerir el territori”.

Cada jugador disposa de sis 
fitxes de color -que representa una 
tribu d’indis-, set cartes amb accions 
que poden entorpir el rival i que pot 
fer servir en qualsevol moment del 
joc, a més de sis llosetes per indicar 
el progrés de la partida, que es de-
senvolupa sobre un taulell rectan-
gular. A ‘Nativos’, on hi poden jugar 
de 2 a 6 jugadors a partir de 10 anys,  
cada  jugador pot triar en quin dels 
passos pot creuar el riu: “Pot ser des 
d’una canoa, un pont, unes pedres, 
troncs i un pont voladís amb cor-
des. Ha de tenir clar que té menys 
punts si ho fa amb canoa respecte 
si el creua pel pont voladís”. 

Guitart reconeix que ja ha pro-
vat el joc amb amistats i reconeix 
que han gaudit de ‘Nativos’. “Són 
partides d’entre 20 i 30 minuts i, 

per tant, no s’eternitzen i és fàcil 
acabar-les ràpidament”, consta-
ta Guitart. 

De moment ‘Nativos’ és només 
un prototip. De fet, l’any passat va 
presentar-lo a un concurs de proto-
tips que es feia a Granollers i el joc 
de Guitart va quedar entre els 20 fi-
nalistes d’un total de 75 jocs que es 
va presentar a la cita. 

La trobada de Granollers va 
servir per posar-se en contacte amb 
empreses del sector de jocs de taula 
però de moment no han donat els 

seus fruits. Guitart no descarta  com 
a proposta més viable la idea del 
‘crowdfunding’ o mecenatge “per 
treure diners i poder-lo comerci-
alitzar d’alguna manera”. 

El creador de ‘Nativos’ va comen-
çar a interessar-se pels jocs en el mo-
ment que va començar a treballar en 
una ludoteca i des d’allà va poder co-
nèixer molts jocs de taula. Com a do-
cent és partidari que “a l’escola entrin 
els jocs de taula amb força. Els nens 
volen jugar i si els ensenyes jugant, 
ells sempre estaran motivats”. 
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L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
va participar la setmana passada 
de l’acte de cloenda del curs 2018-
2019 de la Fundació Autònoma Soli-
dària, una entitat social università-
ria que té la missió de facilitar eines 
per contribuir a fer que la comuni-
tat universitària formi part d’una 
ciutadania activa, crítica i agent de 
transformació social. “Cada any es 
fa un repàs de totes les activitats 
que es duen a terme i els projec-
tes que realitza aquesta fundació 
de la UAB, vinculada a la solidari-
tat i a la cooperació. I nosaltres, 
com a Ajuntament que ha entrat 
aquest any en els projectes d’aco-
llida i de refugi, vam explicar la 
nostra experiència”, afirma el 1r 

L’experiència de Castellar 
sobre refugiats, a la uAb

El 1r tinent d’alcalde, joan Creus, participant en la cloenda del curs de la fundació Autònoma Solidària || CedidA

L’Ajuntament explica l’acollida a la vila d’una família iraquiana

tinent d’alcalde, Joan Creus.
Ell va ser l’encarregat d’ex-

plicar l’experiència en els primers 
mesos d’aplicació del conveni amb 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) que ha permès aco-
llir al municipi una família proce-
dent de l’Iraq. “Vaig compartir 
amb els assistents de quina ma-
nera es va prendre la decisió po-
lítica, com es va engegar aquesta 
col·laboració i quina ha sigut l’ex-
periència amb la família que hem 
acollit de l’Iraq”. La intervenció es 
va fer en el marc d’una taula rodona 
que duia per títol “UAB Refugi” i en 
la qual també hi va participar la cas-
tellarenca Marta Arumí, professora 
col·laboradora del Programa d’Aco-
llida. “Cada ponent va exposar un 
cas diferent. Vam poder escoltar, 
també, el testimoni d’un jove re-

fUnDACió AUTònOMA SOLiDàRiA | CLOenDA

fugiat. Nosaltres vam donar a co-
nèixer  la integració de la família, 
que ha estat excel·lent. Ha estat 
natural i molt ràpida, el pare de 
família està iniciant un progra-
ma de doctorat, es pot desenvo-
lupar professionalment i totes les 
parts estem contentes”, va asse-
gurar Creus.  

Dins la mateixa jornada de clo-
enda, i dins la taula rodona “Experi-
ències que transformen”, la també 
castellarenca Laura Girbau, profes-
sora col·laboradora del programa 
CROMA 2.0, va explicar un projec-
te de cinema social. 

L’acte  també va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde, Ignasi Gi-
ménez, i del vicerector de Relacions 
Institucionals i Cultura i President 
de la Fundació Autònoma Solidà-
ria, Carlos Sànchez.  

  Cristina Domene

Castellar del Vallès és municipi cardioprotegit des de l’any 2013, i comp-
ta amb una xarxa de desfibril·ladors ubicats en diferents espais. Dar-
rerament s’ha fet una incorporació a El Balcó de Sant Llorenç, con-
cretament  l’aparell s’ha col·locat a la marquesina situada a la parada 
d’autobús de la cruïlla entre els carrers de Coma Grossa, dels Bullidors 
i de Coll Moner. Així, en aquests moments hi ha desfibril·ladors a tres 
urbanitzacions del municipi, que serien els més llunyans al nucli urbà. 
De fet, Castellar és un dels municipis de Catalunya amb el nombre més 
elevat d’aparells, concretament, en té 21 aparells DEA, els de més fàcil 
ús. “Són automàtics, és a dir, no és necessari que siguem experts en 
saber quan s’han de fer la descàrrega, sinó que el mateix equip detec-
ta si la persona a al qual posem els pegats, els elèctrodes, que faran 
passar la corrent, necessita o no necessita la descàrrega”, explica 
el personal de l’Ajuntament experts en aquests aparells.

De vegades, la població té por de fer servir els DEA pel temor de 
fer mal a la persona que està patint un infart. “Mai es pot fer mal a la 
persona, tot el contrari, la potencialitat de salvar la vida augmen-
ta si es fan servir aquesta aparells”. El primer que s’ha de fer sem-
pre, és trucar al 112, després els DEA donen una sèrie d’instrucci-
ons que s’han d’anar seguint”.   La Policia Local va aconseguir salvar 
la vida d’un home utilitzant un desfibril·lador en una intervenció d’ur-
gència al març, quan l’home va patir una parada cardiorespiratòria.  
Es poden trobar desfibril·ladors al Mercat Municipal, Espai Tolrà, pa-
vellons Pedrosa, Blume i Puigverd, pistes d’atletisme, Casal Catalunya, 
Casino del Racó, camp de futbol Joan Cortiella – Can Serrador, plaça 
del Munt i al local de l’associació de veïns de Can Font-Ca n’Avellaneda i 
al local de l’associació de veïns d’El Balcó de Sant Llorenç. A més, hi ha 
quatre desfibril·ladors mòbils, dos custodiats per la Policia Local i dos 
que custodien els Bombers Voluntaris, i dos desfibril·ladors més a les 
instal·lacions del CAP. També compten amb un desfibril·lador a l’interior 
dels centres l’escola El Sol i la Lluna i l’INS Puig de la Creu.  || C. domene

Desfibril·lador per al 
balcó de sant Llorenç

Castellar compta amb 21 desfibril·ladors repartits pel municipi. || ArxiU

PROTECCió | APAreLLs DeA
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nez van decidir no votar el PSC de 
Josep Borrell a l’urna del costat, que 
corresponia a les eleccions europe-
es. Aquesta massa de 3.000 votants 
ha optat principalment per ERC, en-
cara que els resultats per mesa indi-
quen que també ho han fet per par-
tits com Podem o el PP, mostra de la 
gran diversitat d’electors que agluti-
na el partit que repetirà alcaldia els 
propers quatre anys.
La força guanyadora de les eleccions 
generals del passat mes d’abril, ERC, 
no ha pogut repetir victòria ni a les 
municipals ni a les europees. 
ERC ha perdut més de 1.000 vots al 
maig però aquests vots han pres direc-
cions ben diferents: a les municipals 

 junts per Castellar

stem a les acaballes 
del curs escolar, cosa 
que es tradueix en 
exàmens finals, re-
cuperacions i en el 
cas dels alumnes de 

2n de batxillerat, la preparació de 
la selectivitat per accedir als estu-
dis universitaris. 
Són dies d’estudi intens per a la 
majoria d’estudiants, però malau-
radament molts d’ells troben que 

E
Mica en mica, cap a la 
ciutat dormitori

a Castellar hi ha una manca d’es-
pai d’estudi. 
No tothom té el privilegi de dispo-
sar d’un espai d’estudi adequat a 
casa i aquí les biblioteques juguen 
un paper clau. 
La biblioteca Antoni Tort, com 
molts altres equipaments del mu-
nicipi, s’ha quedat petita i no està a 
l’alçada per poder complir amb les 
necessitats dels usuaris. 
Hom pot comprovar que, a diferèn-
cia de la nostra biblioteca, la majo-
ria de biblioteques del nostre en-
torn disposen de sales d’estudi per 
a grups i d’àmplies taules per poder 
estudiar amb comoditat.
Per altra banda, en època d’exà-

mens, és incomprensible que la bi-
blioteca no tingui un horari nocturn 
i mantingui el mateix horari habi-
tual. Tot plegat obliga molts caste-
llarencs a anar-se’n a altres biblio-
teques de Sabadell o dels campus 
universitaris. En definitiva, és un 
aspecte més a sumar a la llarga llis-
ta de mancances que els veïns i ve-
ïnes de Castellar ens han transmès 
aquests darrers mesos. 
Al final, tot això contribueix inevi-
tablement a que Castellar es vagi 
convertint mica en mica en una ciu-
tat dormitori.    
I com cada any per aquesta època, 
ens farem un fart de sentir quins 
són els estudis més sol·licitats i amb 

Els que seguim les sessions del judi-
ci al Procés hem vist com els encau-
sats han estat en general distesos i 
somreien sovint davant les declara-
cions que es feien. Crec que la seva 
actitud era raonable, ja que serà di-
fícil que els acabin acusant de cop 
d’estat o rebel·lió pels actes que es 
van produir, perquè en absolut són 
comparables als fets que vaig viure 
del 23-F de Tejero.
Ara bé. El passat 24 de maig vaig 
notar un canvi substancial en la seva 
actitud: se’ls veia clarament incòmo-
des. Estaven declarant quatre fun-
cionàries tècniques d’Hisenda de 
l’Estat, presentant els resultats del 
treball de control sobre les finances 
del govern de la Generalitat. Els ha-
vien encomanat l’anàlisi de les despe-
ses originades en accions a favor del 
Procés. Els acusats estaven nervio-
sos darrere els seus advocats, es mi-
raven seriosos i es giraven a xiuxiue-
jar amb els seus veïns. Van deixar de 
somriure. Les funcionàries estaven 
provant que s’havia malmès el patri-
moni públic en diversos mitjans, per-
què s’havien fet despeses en actua-
cions vetades ja pels òrgans jurídics 
de l’Estat. No comptaven les inten-
cions ni els criteris de les tècniques. 
Es limitaven a exposar i concretar 
la feina que els havien encarregat. 
Destapaven fets demostrables amb 

Van deixar de somriure

 josep Manel Martí Saurí factures que tots haurem de pagar. 
Poca broma. Aquest tema em va re-
cordar de lluny una anècdota que no 
és comparable a la situació dels nos-
tres polítics presos: l’única forma de 
detenir i jutjar a Al Capone, gangster 
nord-americà de Chicago als anys 20 
del segle passat, va ser demostrant 
precisament que les seves finances 
eren irregulars en les obligacions 
amb la hisenda pública. Espero que 
aquest record no sigui una premoni-
ció. A part d’això, segueixo pensant 
que s’han de fer responsables del 
daltabaix social que aquí han propi-
ciat i de l’enfrontament vers nosal-
tres que han desvetllat en part dels 
ciutadans de l’Estat.

Felicitats a tots els alumnes de 5è de 
l’ Emili Carles Tolrà i a la seva mestra 
l’Estel, pel premi aconseguit a Bar-
celona “5è concurs de jocs en català 
Tisner”. De entre 186 escoles de Ca-
talunya i València, van poder quedar 
entre els deu primers, guanyant un 
accèssit en la seva primera partici-
pació. Els alumnes i pares que vam 
assistir a l’entrega de premis a l’Au-
ditori de Barcelona vam gaudir d’un 
fantàstic matí i vam celebrar al rebre 
tal reconeixement en directe.  

  5è concurs premis Tísner

 famílies 5è Emili Carles-Tolrà

AnàLiSi

Les tres darreres eleccions a Caste-
llar ens han deixat un resultat que ja 
veníem avançant: els electors s’han 
mantingut poc fidels a un partit polític 
concret i han optat per diferents opci-
ons polítiques a cada un dels comicis. 
Prova d’això és que la força més vota-
da ha variat a cada una de les tres elec-
cions: a les generals del mes d’abril va 
guanyar ERC, a les municipals s’ha im-
posat el PSC i a les europees el partit 
més votat ha estat Junts per Catalu-
nya. Els resultats per mesa ens per-
meten inferir algunes dades interes-
sants sobre el comportament del vot 
entre aquestes eleccions.
La dada més destacable ha estat pro-
bablement el nou rècord que ha batut 
el PSC a les municipals, superant els 
6.000 votants, xifra que contrasta amb 
els pobres resultats de la formació so-
cialista en altres comicis a la vila. Ens 
hem de remuntar fins a deu anys enre-
re, a les europees del 2009, per veure 
una victòria del PSC en unes elecci-
ons que no siguin municipals. I és que 
el passat 26 de maig més de la meitat 
dels votants del PSC d’Ignasi Gimé-

jordi Mas (Politòleg)

La dada més destaca-
ble ha estat el nou rè-
cord que ha batut el 
PSC a les municipals

Com s’ha mogut 
el vot entre les 
darreres eleccions?

han anat cap al PSC i la CUP, gairebé 
a parts iguals, mentre que a les euro-
pees la seva pràctica totalitat ha anat 
a parar a Junts per Catalunya. 
S’ha produït un vot dual important 
entre electors, que han optat per ERC 
a les municipals i Junts per Catalunya 
a les europees. 
Proporcionalment, però, aquest vot 
dual ha estat molt més accentuat amb 
la CUP: més de la meitat dels votants 
d’aquesta formació a les municipals, 
uns 400, han optat per Puigdemont a 
les europees.
Podríem dir, doncs, que en termes re-
latius  els votants que més han diver-
sificat el seu vot en aquestes tres dar-
reres eleccions han estat els votants 
de la CUP, que han optat per ERC a les 
generals, per la CUP a les municipals i 
per Junts per Catalunya a les europe-
es. Podem i el PP també han tingut una 
volatilitat prou significativa entre elec-
cions, però mentre que el vot a Podem 
a les generals ha oscil·lat entre el PSC a 
les municipals i partits alternatius a les 
europees, el vot al PP ha anat a parar 
principalment a l’abstenció.

més projecció laboral. 
Una cosa de la qual s’ha parlat poc 
és l’oferta educativa i formativa 
postobligatòria a Castellar. 
En aquest sentit, nosaltres dúiem 
al programa propostes per ampli-
ar-la, sobretot en l’àmbit dels ci-
cles formatius. 
En un context en què el mercat la-
boral està canviant molt ràpida-
ment, posem especial èmfasi en 
crear oferta formativa per a les 
professions del futur sorgides de la 
revolució tecnològica. I és urgent 
fer-ho ara perquè, si no ho fem ara, 
ja no hi serem a temps. 
Cal anticipar-se i formar els nos-
tres joves ara perquè puguin exer-

cir aquestes professions quan aca-
bin els estudis. 
Si seguim com fins ara, estarem 
creant professionals que sabran 
fer feines que en pocs anys hauran 
desaparegut o s’hauran transfor-
mat radicalment. 
Considerem, per tant, que és ne-
cessari un punt d’informació a l’es-
tudiant que assessori als joves en 
temes d’orientació formativa i pro-
fessional, beques d’esport i estudis 
a l’estranger. 
Dit això i per acabar, des de Junts 
per Castellar, desitgem tota la sort 
del món als castellarencs i castella-
renques que us examineu aquests 
dies de les PAU. 
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 núria Raspall*

em tingut dos períodes 
electorals en dos mesos 
i, qui més qui menys, 
necessita fer un petit 
parèntesi. Més d’una 
vegada, sobretot du-

rant aquest últim mes, m’han dit aque-
lla frase de “uf, començo a estar una 
mica saturat/a amb tanta política” i és 
que sempre que hi ha eleccions s’in-
tensifica l’activitat de tal manera que 
arriba un punt en que només es parla 
d’això (sense oblidar que les, malau-
radament, ja habituals picabaralles 
entre partits, també contribueixen a 
fer que tots plegats acabem una mica 
desencantats o avorrits o desencisats 
del tema).Jo soc de les persones que 
necessita desconnectar una mica, ai-
rejar-me per agafar perspectiva, i el 

H
Desconnexió i energies 
renovades

any 2004, en el con-
grés internacional 
d’arxius que es va 
celebrar a Viena, es 
va adoptar una reso-

lució unànime de tots els partici-
pants per la qual es va demanar a 
les Nacions Unides la creació d’un 
Dia Internacional del Arxius. 
Així, des de l’any 2008, 60è aniver-
sari de la fundació del Consell In-
ternacional d’Arxius (CIA/ICA), el 
9 de juny de 1948, tots els arxius 
del món celebrem la nostra diada.
A través del Dia Internacional dels 
Arxius la comunitat professional 
d’arxivers pretenem conscienciar 
la ciutadania sobre la importància 
dels arxius perquè aquests cons-
titueixen la base dels seus drets i 
de la seva identitat; també volem 
sensibilitzar els dirigents sobre els 
beneficis de la gestió documental 
per al bon govern i el desenvolu-
pament; al mateix temps també 
volem aconseguir sensibilitzar 
tant el sector públic com el pri-
vat de la necessitat de preservar 
els arxius a llarg termini i facili-
tar-ne l’accés i, per últim, volem 
conscienciar la ciutadania sobre la 
singularitat dels documents con-
servats en els arxius, promoure i 
millorar la imatge que els arxius 
tenen a nivell mundial.
Els arxius són els garants de la 

  La memòria ens fa mes savis. || JoAn mUndeT

El Dia Internacional 
dels Arxius

L’ PLAÇA MAjOR

SÍLViA SÁiZ CALVó
Arxivera Municipal

 ignasi Giménez*

rriba el final de tem-
porada de la majoria 
dels campionats i tor-
nejos a tots els nivells i 
els i les esportistes de 
la nostra vila comen-

cen a recollir el fruit dels seu esforç. 

A
L’esport castellarenc i la 
gran feina de les entitats

Castellar, afortunadament, dispo-
sa d’un magnífic teixit associatiu 
en l’àmbit esportiu, amb associa-
cions, clubs i entitats de les més 
diverses modalitats. 
No és casualitat que la pràctica 
regular de l’esport es situï varis 
punts per sobre de la mitjana ca-
talana, segons les enquestes sobre 
hàbits esportius.
Una de les característiques de 
la pràctica esportiva a Castellar 
és la gran oferta de propostes de 
caire esportiu que es pot trobar, 
gràcies a la fortalesa de les nos-
tres entitats.
El passat cap de setmana, el pave-
lló Puigvert va vibrar amb el tercer 
i definitiu partit per la permanèn-
cia a la Copa Catalunya protago-
nitzat pel CB Castellar, amb victò-
ria històrica.
Va ser un partit èpic on els jugadors 
i l’equip tècnic es van deixar la pell 
al parquet impulsats per una afi-
ció entregada. La nostra enhora-

conservació i preservació dels 
documents; un servei adreçat als 
ciutadans ja que preserven la his-
tòria de la societat, promovent la 
memòria històrica i les identitats, 
però també com a serveis de ges-
tió documental que impulsen la 
gestió eficaç i eficient de les ad-
ministracions en els nous reptes 
de l’administració electrònica o la 
preservació digital.
Així doncs, el 9 de juny, amb motiu 
de la celebració del Dia Internacio-

nal dels Arxius, els arxius catalans 
i també l’Arxiu Municipal de Cas-
tellar del Vallès, obren les seves 
portes per tal de donar a conèixer 
i promoure els arxius entre la ciu-
tadania i apropar-los a la societat.
Amb aquestes jornades de portes 
obertes on la ciutadania pot conèi-
xer l’interior dels arxius i gaudir 
dels documents que s’hi custodi-
en, pretenem que totes aquelles 
persones que hi estiguin interes-
sades tinguin una excel·lent opor-

tunitat per descobrir o aprendre 
més sobre aquests equipaments 
culturals de primer ordre i sobre 
els professionals que hi treballem 
i que tenim cura del patrimoni do-
cumental.
Hem de tenir present que els ser-
veis que s’ofereixen des d’aquests 
centres estan adreçats al conjunt 
de la ciutadania i la seva existèn-
cia contribueix a la constitució i 
salvaguarda de la nostra memò-
ria individual i col·lectiva.

que em funciona molt bé és sortir a la 
natura, a fer muntanya, a cansar-me, 
a banyar-me als llacs, i a que m’atrapi 
la pluja. Tot i que també em funciona 
molt bé obrir el mapa de carreteres i 
fer la gran parada a la taula del men-
jador amb l’ordinador ben a mà (per 
calcular les distàncies entre pobles), 
els subratlladors preparats (per des-
tacar els llocs que val la pena visitar) i 
la guia arrugada de tant obrir i tancar. 
O llegir, trobar aquell llibre que fa que 
només tinguis ganes d’arribar a casa 
per saber com continua aquella trama 
que t’ha enganxat tant i que té la ca-
pacitat de fer-te anar a dormir tard, 
molt tard, dient “al final del capítol 
paro”. Tot això m’ajuda a distreure’m 
psicològicament i em permet agafar 
aire i carregar-me d’energia per en-
carar el nou mandat que començarà 
d’aquí poc. Un mandat al que arriba-
rem, sense cap dubte, amb energies 
renovades, amb empenta i il·lusió i 
amb ganes de continuar treballant 
per Castellar tal com hem fet fins ara, 

Els arxius són els ga-
rants de la conserva-
ció i preservació dels 
documents

aportant idees noves però també solu-
cions als problemes existents. Millo-
rant la capacitat de comunicació per 
tal de fer arribar el nostre projecte, 
encara a més persones i aportant el 
nostre granet de sorra per millorar, 
en la mesura del possible, el dia a dia 
de tots els nostres veïns.

*Regidora d’ERC

bona a tota la família del bàsquet 
castellarenc per la fita aconsegui-
da, malgrat tots els entrebancs de 
la temporada.
Dies abans l’equip de l’Escola Sant 
Esteve quedava tercer d’Espanya 
al campionat ‘Jugando al Atletis-
mo’ que va tenir lloc a Getafe, un 
bon exemple de la importància que 
té a Castellar l’esport de promoció. 
Igualment, felicitats a tots els 
components de l’equip i al seu 
preparador. 
Aquests són dos bons exemples, 
els més recents, dels èxits assolits 
pels i les esportistes castellarencs 
i castellarenques.
Aquest proper mes, com els dar-
rers set anys, està previst l’acte 
de reconeixement a les persones i 
entitats que han assolit alguna fita 
esportiva durant la temporada.
Serà la gran festa esportiva de 
Castellar!

*Alcalde

opinió
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Fa un parell d’anys es va presentar 
en societat la primera collita del vi 
5 quarteres, un vi amb accent vallesà 
que ha estat possible gràcies a la re-
cuperació de l’antic cultiu de la vinya 
a la Vall d’Horta. Aquest vi, que a 
poc a poc s’ha fet un lloc a les taules 
vallesanes, acaba de presentar una 
nova varietat, la rosada.

De fet, dissabte passat va tenir 
lloc la posada de llarg de la primera 
anyada del rosat sumoll,  de la terce-
ra anyada del vi blanc pica-poll i del 
vi negre ull de llebre i samsó. L’Esco-
la de Natura Masia la Muntada, que 
es troba al Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt i de L’Obac, als peus de 
les vinyes, va acollir la presentació 
d’aquesta nova varietat. La matinal 
gastronòmica va incloure un itine-
rari guiat per les vinyes, un vermut 
popular i tast de vins, un dinar a La 
Muntada, una exposició fotogràfi-
ca de les cantimplores que han ins-
pirat el disseny de les ampolles del 
5 quarteres i un concurs de Fites de 
Pedra Seca.

D’altra banda, la jornada festi-
va i de portes obertes a La Munta-
da es va maridar amb el recital 100 
anys de la Colla de Sabadell amb Josep 
Maria Roviralta, i un tast musical i 
poètic a càrrec de Roc Casagran i 
Lu Rois, en el marc de la proposta 
Poesia als Parcs que organitza la Di-
putació de Barcelona. Cal recordar 

el 5 quarteres estrena un vi rosat
L’escola de natura Masia la Muntada va acollir dissabte passat la presentació de la primera 
anyada de sumoll rosat, un vi nascut de la recuperació del cultiu de la vinya de la Vall d’Horta

Presentació de la primera anyada del 5 quarteres sumoll dissabte passat a La Muntada|| CedidA

que el 5 quarteres rep el nom d’un 
dels poemes més coneguts de Joan 
Oliver Pere Quart, un dels líders de 
la Colla de Sabadell. L’intel·lectual 
sabadellenc estiuejava al Marquet de 
les Roques, l’indret on es va comen-
çar a cuinar el vi de la Vall d’Horta.

Val a dir que el 5 quarteres és 
un projecte que comanda el vallesà 
Adrià Garriga, que a través de l’Es-
cola de Natura Masia La Muntada 
i de la cooperativa d’inclusió soci-
al L’Olivera, ha aconseguit conso-

 Rocío Gómez

lidar aquesta iniciativa gastronò-
mica de proximitat. “El nostre vi 
porta moltes més coses que el lí-
quid que hi ha dins”, apunta Gar-
riga en referència al valor afegit de 
treballar amb L’Olivera, que té més 
de 40 anys d’experiència en el cul-
tiu i l’elaboració del vi.

Malgrat que ha estat una tem-
porada complicada per als vins valle-
sans, tant per les temperatures, més 
baixes del que és habitual, com per 
les precipitacions que no han afavorit 

GASTROnOMiA | Km o

L’Ajuntament de Castellar ha donat 
a conèixer les bases del concurs per 
triar el cartell que serà la imatge de 
la Festa Major 2019. El certamen, 
obert a tota la població (en el cas dels 
menors de 16 anys, caldrà comptar 
amb l’autorització del pare, mare o 
persona que exerceixi la tutela), re-
quereix el lliurament dels originals 
com a màxim  el 28 de juny de 2019. 
Per poder optar a l’únic premi de 
900 euros que concedirà el jurat, 
els cartells proposats (un per par-
ticipant) podran ser de tema lliure, 
hauran de tenir un disseny original 
i inèdit, i no podran haver estat pre-
sentats o premiats en cap altre cer-
tamen ni ser una adaptació o modi-
ficació d’obres anteriors. Les bases 
també especifiquen que els cartells 
es podran realitzar en qualsevol estil 
o tècnica que permeti la fotorepro-
ducció i la impressió a quadricromia. 
No s’admetran, però, tintes metal-
litzades o fluorescents, ni relleus i 
volums enganxats.
Els originals, que hauran d’inclou-
re la marca del municipi i les fra-
ses “Festa Major 2019 Castellar del 
Vallès” i “Del 6 al 9 de setembre”, 
s’hauran de presentar en format 
físic i en format digital al registre 
General de l’Ajuntament (El Mi-
rador, dilluns i divendres de 8.30 a 
14.30 h i de dimarts a dijous de 8.30 
a 19 h). Podeu consultar les bases 
completes del concurs a l’enllaç 
www.castellarvalles.cat/cartell-
festamajor.   || redACCió

S’obre el 
termini pels 
treballs fins 
el dia 28

CARTELLS fM | COnCurs

el cultiu del raïm, el sumoll 5 quarte-
res s’ha obert pas i és ja una realitat. 
“És un vi jove que s’ha de prendre 
ben fresquet”, explica Adrià Garri-
ga. “Pel seu punt picat d’acidesa, és 
un vi que combina bé amb els grei-
xos perquè es compensa. Per tant, 
marida bé des d’amb un formatge 
fins a un peix”, afegeix el viticultor. 

A Castellar del Vallès Begudes 
Parera és el punt de comercialitza-
ció de les tres varietats del 5 quar-
teres: negre, blanc i rosat. 
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Primer podi d’ivet Alcaraz 
en categoria principiant

ivet Alcaraz va aconseguir el primer 
podi de la temporada en la cursa 
de ciclisme en línia de la Copa Ca-
talunya en el Trofeu Ciutat de ma-

taró-memorial Antonio granados, 
on la jove castellarenca -tot i com-
petir enfront de rivals amb 1,5 anys 
més- va acabar 3a a 52 segons de 
la guanyadora Lluna Jiménez i de 
la seva companya al Tot net Ter-
rassa, Anna Carreras.

La nedadora Anahí Castilla 
guanya la Lloret-Swimming

La Lloret-Swimming de Tunara-
ce Balfegó disputada a Lloret de 
mar (La Selva) va tenir guanya-
dora castellarenca, després que 

Anahí Castilla completés els tres 
quilòmetres de distància en prime-
ra posició. Amb un trajecte des de 
la Platja gran de Lloret fins a la Cala 
de Santa Cristina, ni el fort vent ni la 
mar moguda van poder frenar  Cas-
tilla per aconseguir la victòria final. 

Només un segon pot canviar-ho tot. En 
només un segon es pot guanyar un partit. 
En només un segon pots aconseguir man-
tenir una categoria per la qual has lluitat 
tot l’any. Així ho va demostrar el CB Cas-
tellar en l’últim partit del play-out de des-
cens, capgirant quatre punts en només 
cinc segons i derrotant al Mataró B en el 
tercer partit de la sèrie, amb una cistella 
a només un segon del final (69-68). 

En el pitjor moment de la temporada 
i sense els lesionats Aleix Pujades, Lluís 
Hagenaers i Jordi Navarro; a banda del 
sancionat Albert Cadafalch, el CB Caste-
llar s’havia d’enfrontar al partit més deci-
siu de la temporada, on es decidia la per-
manència a la categoria.

Sense els dos jugadors interiors i el 
base de referència de l’equip, Raúl Jodra 
només tenia la bona notícia del retorn 
d’Àlex Hernández després de dues set-
manes i va plantejar un partit molt dife-
rent dels que fa el seu equip en circums-
tàncies normals.

Els groc-i-negres van dominar du-
rant els tres primers quarts, on el Mataró 
B no va aconseguir superar al marcador 
al seu rival en cap moment. Al descans, 
una diferència de set punts (32-25) dona-
va ànims al quintet inicial, que amb excep-
ció d’uns pocs minuts, ho havia jugat tot.

Però el físic va passar factura als 
instants finals i els de Quique Spa capgi-
raven el resultat a tres del final. El filial 
mataroní va agafar un avantatge màxim 
de cinc punts a 50 segons del final, arri-
bant amb el 64-68 als últims sis segons, 
un resultat decisiu, fins que el capità Al-
bert Germà emergia des del 6,75 per acon-

seguir el 67-68 i feia embogir el Puigverd.
Una inoportuna trepitjada de la línia 

de banda obria el cel pels castellarencs, que 
recuperant possessió iniciaven l’atac on 
Hernández fallava i David Junyent palme-
java per aconseguir una cistella que valia 
una permanència. El Puigverd s’enfonsa-
va a un segon del final i contenia la respi-
ració en l’últim llançament a la desespera-
da dels mataronins, que no van encertar.

El 69 a 68 definitiu va trencar amb 
les lleis de la lògica i es feia justícia amb 

Cistella per a la història en l’últim segon

jugadors i afició del Cb Castellar celebren la permanència al pavelló Puigverd, després d’un final antològic. || A. SAn AndrÉS

el Cb Castellar salva la categoria amb èpica, tot i jugar amb només cinc homes del primer equip enfront el Mataró b

  Albert San Andrés

un equip que ha estat molt castigat du-
rant la segona volta i que per joc i estadís-
tiques no es mereixia disputar la promo-
ció de descens.

Visiblement emocionat, el tèc-
nic Raúl Jodra va lloar als seus homes: 
“l’equip ho ha fet increïble per aconse-
guir una victòria merescudíssima, ja 
que ningú té la idea de tot el que hem 
patit a la segona volta, passant d’es-
tar a una victòria del play-off a EBA a 
jugar el play-out” mentre va afegir que 

17 PUnTS 
per a Albert Germà, 
que amb un triple 
decisiu va donar 
ales al seu equip

bàSqUET | PLAy-OuT COPA CATALunyA

“és molt important per a nosaltres se-
guir un any més a Copa Catalunya. Ara 
començarem amb la planificació de la 
pròxima temporada, on esperem pre-
veure millor les baixes per lesió i no 
patir com aquesta temporada, on hem 
arribat a jugar amb juniors”.

D’altra banda, el sènior B va caure 
per 40-43 en el segon partit de la sèrie en-
front del CB Cardedeu i es jugarà la per-
manència a 3a Catalana aquest diumenge 
a les 17.00 h, en partit a domicili. 
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20 equips de sis clubs diferents i 250 jugadors 
van prendre part en la I edició del torneig ‘El 
Mussol’ d’escoles de rugbi, organitzat a Co-
lobrers pel Rugbi Club Castellar i l’Escola de 
Rugbi del Vallès.

Amb quatre categories diferents, la jor-
nada de rugbi base a Castellar va aplegar una 
gran multitud de gent per a donar el tret de 
sortida a la primera edició del nou torneig 
del club local, on la gespa de l’estadi de Colo-
brers va omplir-se de jugadors amb quatre 
camps diferents.

RC Cornellà, CR Cervelló, CN Poble Nou, 
UE Santboiana, CR Tarragona i CR Sant Quir-
ze van jugar i divertir-se en una jornada d’apre-

nentatge, on el resultat va quedar en segon pla, 
tot i repartir premis en aquesta ocasió.

Tres van ser els clubs que van empor-
tar-se a casa l’espectacular trofeu en forma de 
mussol entregat als campions: en sub-8, era el 
Cornellà qui va emportar-se la victòria, mentre 
que el Poble Nou ho va fer en categoria sub-10 
i sub-12. En sub-6 no hi va haver competició i 
Poble Nou i Sant Boi van rebre trofeus en ser 
els únics equips que van presentar jugadors.

El bon temps de la jornada va propiciar 
una bona assistència, on més de 350 persones 
van presenciar el torneig, que promet conver-
tir-se en un dels referents al Vallès, del rugbi 
de base.  || A.SAn AndrÉS

En època estiuenca, els torneigs són la millor 
sortida per mantenir activa la tensió com-
petitiva en els equips de base i una manera 
excel·lent d’allargar la temporada. L’hoquei 
patins, un esport en auge en els últims mesos, 
també vol aprofitar la tirada de l’esport feme-
ní gràcies a la televisió per promocionar una 
categoria d’iniciació, on l’HC Castellar no va 
perdre l’oportunitat d’organitzar la VII Festa 
del MiniFem al Dani Pedrosa.

Amb la presència de 19 equips arribats 
de tota la geografia catalana, el pavelló cas-
tellarenc es va convertir en l’epicentre de 
l’hoquei femení, en una jornada que va reu-
nir a 150 jugadores sobre el terratzo i més de 

400 visitants durant la jornada de diumenge.
Fonts consultades de la directiva del 

club grana han declarat a aquest mitjà que 
“fem una valoració molt positiva de com 
ha anat la diada, tant en l’àmbit dels par-
ticipants com dels visitants” afirmant que 
“hem rebut felicitacions de diversos clubs 
participants per l’organització”. Els cas-
tellarencs ja són experts en aquest tipus de 
jornades, havent organitzat diverses en els 
últims anys.

En l’àmbit esportiu, l’equip A de l’HC 
Palau de Plegamans va emular al seu primer 
equip -campió de lliga fa una setmana- al-
çant-se amb la victòria final.  || A.SAn AndrÉS

250 jugadors al primer 
torneig de rugbi ‘el Mussol’

Castellar, epicentre de
l’hoquei mini femení

Partit entre dos dels equips del Torneig El Mussol, durant la jornada de dissabte  || CedidA Les participants a la Vii festa del Minifem al pavelló Dani Pedrosa de Castellar. || CedidA

RUGbi | TOrneig ‘eL MussOL’ hOqUEi | fesTA MinifeM

Mònica López (de verd) al podi dels Campionats de Catalunya de barberà. || CedidA

ATLETiSME | C. CAT. MàsTer

Tres títols als 
Campionats 
de Catalunya
Segueix la ratxa dels atletes màster del 
Club Atlètic Castellar, aquesta vegada 
amb tres medalles d’or als campionats 
de Catalunya de la categoria. Mònica 
López, Josep Obrador i Xavi Planas van 
proclamar-se campions en les seves res-

pectives categories, ensenyant nova-
ment, que l’atletisme màster del club 
verd encara té molt a dir.

Barberà del Vallès va ser la seu 
dels campionats, que aquest passat 
diumenge van coronar als tres atle-
tes castellarencs i on Mònica López 
en llançament de martell (catego-
ria 40-44) es coronava campiona 
després d’un llançament de 23,94 
metres (rècord del CAC) en el ter-
cer intent, superant els 21,23 d’Es-
tela Roldán (Pratenc AA). Roldán 
també aconseguia el segon lloc en 
pes, amb un llançament de 6,39 m, 
sense poder superar els 7,65 de la 

guanyadora Cristina García (CA 
Lluïssos Mataró).

Josep Obrador (24:58,78 s) va 
ser campió en els 5.000 marxa (Cat. 
45-49), superant per gairebé quatre 
minuts el seu perseguidor, mentre 
que José Fructuoso (27:21,20) va 
acabar segon de la seva categoria.

Xavi Planas (4:21,08) va gua-
nyar en els 1.500 (35-39) amb un 
marge de tres segons, mentre que 
Chema Cañadas (4:26,26) era segon 
a la mateixa prova (40-44), on Mo-
hammed El-Haddad (4:38,37) va aca-
bar quedar-se a les portes del podi 
en acabar quart.  ||  A. SAn AndrÉS
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· Tot i salvar la categoria sense pro-
blemes, ha estat una temporada 
difícil, després del descens i d’ha-
ver de reconstruir l’equip.
Vam tenir més temps per planificar la 
temporada i l’exigència a Divisió d’Ho-
nor no és tan alta com a la 3a Divisió. 
Vam recuperar jugadors de fora i tor-
nar a apostar per gent de la casa. La 
temporada no va començar com volí-
em i els fantasmes del passat van tor-
nar., però vam retornar a la filosofia de 
club que va implantar Rubén Jiménez 
fa uns anys i va continuar Borja Bur-
gos.  Després de les quatre primeres 
derrotes les coses van sortir millor.

· De fet, aquest club té una fortale-
sa, que és pujar gent de la casa al 
primer equip i que funcioni
El fet que els jugadors del primer equip 
siguin entrenadors de la base, fa que es 
coneguin molt bé a la casa. Ja va passar 
en l’etapa del Borja i per sort podem fer 
coses així. Un bon exemple és el juvenil 
d’aquesta temporada, que si manté el 
grup, serà la següent generació.

 “Això no és un adeu, és un fins després”

 Albert San Andrés

Dues temporades al capdavant del 
primer equip del FS Castellar han 
estat suficients perquè el tècnic hagi 
rebut ofertes de categories superiors

EnTREViSTA

DARÍO
MARTÍnEZ

· S’ha salvat la categoria, que era 
l’objectiu. quin balanç fas?
El balanç és molt positiu. Si mirem la 
classificació i tenint en compte que 
l’última derrota va ser en un partit on 
gairebé vam anar de barbacoa, només 
hem tingut vuit derrotes. Si ens com-
parem amb els que estan per sobre, 
molts han perdut entre 10 i 12. Vam 
mantenir una bona línia, superant al 
Blume al primer, al segon i empatant 
amb el tercer. Competim igual contra 
el primer que contra l’últim.

· Una dada curiosa és que aca-
beu imbatuts amb el líder, el nou 
Escorial.
L’edat i la falta d’experiència, amb 
només tres jugadors amb més de 25 
anys, ha fet que suméssim molts em-
pats, que amb més qualitat i experi-
ència haurien estat victòries. Tot i 
això, hem aconseguit resultats bons 
amb equips de la part alta.

· queda un bloc molt jove que ja 
té un any d’experiència. fins on 
poden arribar?
El bloc ha crescut molt i si es manté en 
el futur, pot ser molt il·lusionant. L’evo-
lució dels jugadors de base pot fer que 
en el futur l’objectiu torni a ser ascen-
dir i mantenir la categoria a 3a Divisió.

· A l’equip heu evolucionat tots i 
ara ets tu qui fa el salt de categoria.
Va ser una decisió que va costar-me 
molt prendre. Quan ho vaig comuni-
car vaig plorar molt i vaig rebre mol-
tes mostres de suport. Ara el club 
haurà de buscar un perfil d’entrena-
dor que segueixi la mateixa línia. Que 
sigui jove i entengui la filosofia del club. 
Que s’adapti a la modernitat de l’esport, 

confiï en les noves tecnologies i li dedi-
qui molt temps. Un sergent no triom-
farà mai en aquest equip.

· què és el que més trobaràs a fal-
tar del club?
Aniré a un club més gran, però dubto 
que trobi mai la sensació de germanor 
del FS Castellar. És el club de la meva 
vida, on he jugat i he entrenat.

· Ets encara molt jove i ja tens ex-
periència. fins on creus que pots 
arribar en el futsal?

Fins fa uns mesos això era un hobby, 
però amb l’oferta que he rebut, el salt 
serà gran. Suposo que la 2a B i la Ter-
cera és de moment el lloc més lògic.

· Aquest club exporta jugadors i 
entrenadors. quin és el secret? 
La passió. El Rubén Jiménez ho va ini-
ciar i li va contagiar al Borja, que m’ho 
va passar a mi. S’ha de dedicar moltes 
hores i planificar molt. És l’amor per 
l’esport que passa d’entrenadors a ju-
gadors. Jugadors que després tenen 
l’oportunitat d’entrenar.

· quin consell li donaries al club?
Que segueixin treballant en la mateixa 
línia, amb ganes i passió, començant 
per la junta, un grup de gent increïble 
que no s’emporta res i es deixa la vida 
perquè funcionin les dues seccions. 

· Tornaràs?
Per descomptat. Això no és un adeu, és 
un fins després. La gent m’ha desitjat 
que sigui d’aquí a molts anys. Espero 
poder tornar sent millor entrenador 
i aportar encara més experiència al 
meu club de tota la vida.  

Darío Martínez a la banqueta del primer equip del fS farmàcia Yangüela Castellar, en un partit d’aquesta temporada. || A. SAn AndrÉS
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L’alevi A de la UE Castellar a badia, el dia de la consecució de l’ascens. || CedidA

Eva Rodríguez al podi del sènior femení del Triatló d’Amposta. || CedidA

fUTbOL | UE CASTELLAR

ATLETiSME | DiMensiOn3

Temporada per 
emmarcar de l’Aleví A

Dues victòries al Triatló 
d’Amposta del Dimension3

Prolífic cap de setmana pels atletes del 
Dimension3 de Castellar en la II Edi-
ció del Triatló d’Amposta, on el club va 
aconseguir dos meritoris podis en ca-
tegoria femenina amb la victòria abso-
luta d’Irene Sánchez i la d’Eva Rodrí-
guez en categoria d’edat sènior.

En un dels millors moments de 
la temporada de triatlons, diversos 
atletes del club groc van participar 
al Triatló d’Amposta, en distància es-
print, olímpica i half. Irene Sánchez 
(02:28,17) en olímpica era la prime-

ra classificada en aconseguir el lide-
rat en l’últim tram de cursa, acabant 
amb dos minuts d’avantatge pel da-
vant d’Andrea Hom (CN Valldoreix) 
i tres sobre Andrea Medrano (BCN 
Triathlon), col·locant-se també en 31a 
posició absoluta.

Eva Rodríguez (02:46,44) va 
aconseguir la 77a posició absoluta, 
sent la cinquena millor marca feme-
nina i guanyant en la categoria sèni-
or femení, després de col·locar-se pri-
mera a la prova ciclista.   || redACCió

Les Franqueses - Can Parellada 2-1
Caldes m. - Sabadell B 3-1
Cardedeu - roda de Ter 5-0
Joanenc - matadepera 1-1
masnou - Juan xxiii 4-1
Parets - gramanet 2-1
Sabadellenca - Berga 1-2
Vic riuprimer - ripollet 4-1
UE Castellar - Sallent 3-0

Arenys de munt - Palafrugell 3-2
Tona - ripoll 2-1
Arenys de mar - geieg 4-5
hC Castellar - Vic 0-9
Tordera - Lloret 6-7
Bigues i riells - Cassanenc 2-4
roda - Jonquerenc 8-2
Sentmenat - Voltregà 3-4

eixample - Floresta B 13-3
rosario Central - Alheña 4-4
nou escorial - Casserres 8-0
olesa - Sants 4-5
Sant Joan despí - rocafort 5-8
Castellbisbal - fS Castellar 5-1
gavà B - monistrol 4-8

fUTbOL fUTbOL SALA bàSqUET hOqUEi PATinS
2A CATALAnA · gruP iV · J34 DiVisiÓ D’HOnOr · gruP ii · J26 COPA  CATALunyA· gruP ii · J26 1A CATALAnA · gruP A · J30

Cf Parets  67  34  19  10  5
Cf Caldes Montbui  64  34  19  7  8
Ce Berga  64 34  18  10 6
Vic-riuprimer rfC 62  34  18  8  8
fC Joanenc  61 34  17  10  7
UdA gramanet  59 34  18  5  11
Cf ripollet 58  34  17  7  10
Cf Les franqueses  56  34  16  8  10
fC Cardedeu  56 34  16  8  10
CD Masnou 49 34  14  7  13
Ce sabadell b  48 34 13  9  12
Ce sallent 44 34  12  8  14
ue sabadellenca  41  34  12  5  17
fC Matadepera  38  34  10  8  16
UE Castellar  35  34  9  8  17
CD Can Parellada 29  34  8  5  21
Cs Juan XXiii 13 34 3 4  27
Ce roda de Ter 9 34 2 3  29

AP nou escorial 54 26 17 3 6
FS olesa 52 26 16 4 6
FS Bosco rocafort 51 26 15 6 5
Sants Futsal 49 26 15 4 7
S.Joan despí CFS 42 26 12 6 8
monistrol FS 40 26 12 4 10
Alheña Ce 39 26 12 3 11
FS Casserres 35 26 11 2 13
FS Castellbisbal 34 26 10 4 12
fS Castellar 34 26 8  10 8
CFS eixample 33 26 9 6 11
F rosario Central 32 26 9 5 12
CCr gavà B 11 26 3 2  21
olímpic Floresta B 10 26 3 1 22

Badalonès  26 20 6
CB ripollet  26 20 6
CB Alpicat  26 19 7
maristes Ademar  26 16 10
Bàsquet Sitges  26 15 11
CB Santa Coloma  26 15 11
La Salle reus Ploms  26 13 13
AeSe  26 12 14
Basquet Pia Sabadell   26 12 14
Cb Castellar  26 10 16
Ue Sant Cugat  26 9 17
Círcol Cotonificio  26 8 18
Bàsquet molins  26 8 18
CB Cantaires Tortosa 26 5 21

CLASSifiCACió  Pj PG PPCLASSifiCACió PT Pj PG PE PP CLASSifiCACió PT Pj PG PE PP CLASSifiCACió PT Pj PG PE PP

CP Voltregà 74 30 23 5 2
HC Sentmenat 58 30 18 4 8
HP Tona 57 30 18 3 9
CP roda 56 30 18 2 10
Ce Arenys de munt 54 30 16 7 7
Fd Cassanenc 53 30 17 2 11
CP Vic 51 30 16 3 11
HC ripoll 44 30 13 5 12
CH Lloret 43 30 13 4 13
CP Jonquerenc 39 30 12 3 15
geieg 39 30 11 6 13
CHP Bigues i riells 37 30 11 4 15
CH Palafrugell 34 30 10 4 16
CH Arenys de mar 26 30 8 2 20
hC Castellar 15 30 4 3 23
CP Tordera 10 30 3 1 26

Pia - Cb Castellar 79-74
Alpicat - ripollet 79-68
reus Ploms - Cantaires 89-68
Badalonès - Cotonificio 73-60
AeSe - Sant Cugat 69-64
Ademar - molins 75-46
Santa Coloma - Sitges 61-68

L’Aleví A de la UE Castellar ha tancat una temporada ex-
cepcional, després d’alçar-se amb el títol de lliga del grup 
16 de Segona Aleví i assolint també l’ascens de categoria. 

L’equip entrenat per Oriol Gutiérrez ha tancat un any 
rodó on només ha perdut dos partits en tota la temporada 
-enfront Manresa i Ripollet- per 27 victòries i només un 
empat -a un enfront del Sabadell Nord- en les 30 jornades 
disputades. A més, l’equip blanc-i-vermell ha estat l’equip 
menys golejat de la categoria (57 gols) i el segon més gole-
jador (152) amb un menys que el Ripollet.

Els de Gutiérrez van tancar la temporada amb una 
ratxa de set victòries consecutives, amb victòria sobre 
el segon classificat, el VDF Roureda (6-5), amb la sego-
na millor del curs després de romandre invictes des de la 
jornada 1 a la 16, amb 15 victòries i un empat.  || redACCió

fUTbOL (UE Castellar)

DiVEnDRES 7 jUnY
joan Cortiella - Can Serrador
18:45 Torneig Joan Cortiella catego-
ria escola debutants, fins les 20:30 h
Sabadell FC – roureda 
VdF – UFB Santa Perpètua

DiSSAbTE 8 jUnY
joan Cortiella - Can Serrador
09:30  Torneig Cortiella 
categoria prebenjamí, fins les 12:30 h
Sabadell FC – mercantil Ce – UFB 
Jabac Terrassa – natació terrassa 
– Polinyà At. – Les preses CF

15:00 Torneig Joan Cortiella 
categoria benjamí, fins les 19:00 h
Sabadell FC – Ue Cornellà – UFB 
Jabac Terrassa – natació 
terrassa – Sanfeliuenc – Les preses 
CF – Young Talent Badalona

DiUMEnGE 9 jUnY
joan Cortiella - Can Serrador
09:00 Torneig Joan Cortiella 
categoria aleví, fins les 15:30 h
Sabadell FC – mercantil Ce – UFB 
Jabac Terrassa – natació terrassa 
– Sanfeliuenc – eF gavà – Tibidabo 
Torre romeu Ud – Juan xxiii CS

AGEnDA
DEL 7 AL 13 DE jUnY

bàSqUET (Cb Castellar)

DiSSAbTE 8 jUnY
Pavelló Puigverd
09:00   Torneig 3 x 3 interescolar 
de bàsquet, fins les 14 h 

DiSSAbTE 8 jUnY
Partits a fora
19:00   Cardedeu - sènior B 

hOqUEi (hC Castellar)

DiVEnDRES 7 jUnY
Pavelló Dani Pedrosa
19:00  prebenjamí A – CP Tordera 
20:00  iniciació A – CT barcino

Partits a  fora
21:00   HC sentmenat -  infantil 

DiSSAbTE 8 jUnY
Pavelló Dani Pedrosa
09:00  Torneig stick estiu  
d’hoquei patins, fins les 22 h 

DiUMEnGE 9 jUnY
Pavelló Dani Pedrosa
09:00  Torneig stick estiu 
d’hoquei patins, fins les 20 h 

PàDEL (CT Castellar)

DiVEnDRES 7 jUnY
Pistes C/Sant feliu
21:00   veterans b –  Casal 

Partits a  fora
20:45  nTC  -  veterans A 

DiSSAbTE 8 jUnY
Pistes C/Sant feliu
16:00   femení A – CnTerrassa 
19:00   masculí b – s. rubí 

Partits a  fora
13:00  Cn Terrassa –  masculí A

DiUMEnGE 9 jUnY
Pistes C/Sant feliu
18:30   femení b – La Penya

ATLETiSME (CA CASTELLAR)

DiSSAbTE 8 jUnY
Pistes Colobrers
09:00  Prèvia campionat Catalu-
nya sub 10-12-14, fins les 22 h

biTLLES (COLObRERS i CASTELLAR)

DiUMEnGE 9 jUnY
Partides a fora
10:00 Campionat de Catalunya

VòLEi (fS CASTELLAR)

DiSSAbTE 8 jUnY
Pavelló Puigverd
15:00 Torneig intern final tem-
porada de voleibol, fins les 22 h 



DEL 07 AL 13 DE juny DE 2019 17

publicitat



DEL 07 AL 13 DE juny DE 201918

cultura

Enric Aguilar inaugura una 
exposició a figueres, on 
s’estarà fins al 22 de juny

el pintor castellarenc enric Aguilar 
inaugura una mostra de les seves 
pintures al Claustre, galeria d’art de 

Figueres, situada a la rambla, 25. 
La mostra es va obrir el 31 de maig 
i es podrà veure fins al 22 de juny. 
S’hi poden apreciar quadres relaci-
onats amb el mar, ja sigui tocant de 
peus a la sorra, amarrats a la platja 
o des de dins mateix de les onades. 

quins fogons et proposa un 
coulant de mojito que no et 
deixarà indiferent

Aquesta setmana, coincidint amb 
l’arribada de la calor, el programa 
gastronòmic Quins fogons t’ense-

nya a preparar un coulant de mojito 
deliciós, on no falten cap dels ingre-
dients més típics del mojito: el rom, 
la menta, la llima, etc. no et perdis 
la recepta que ja pots veure al canal 
de Youtube de L’Actual, al Facebook 
Quins fogons i al web del setmanari.

L’oferta cultural ha atret més públic

L’Ajuntament ha ha fet balanç de la tem-
porada d’espectacles programats des de 
la regidoria de Cultura, des del setembre 
2018 fins al maig 2019. La xifra d’espec-
tadors suma 800 assistents respecte la 
temporada passada i arriba als 12.229 
espectadors, participants en alguna de 
les 98 sessions de teatre, música i cine-
ma impulsades per la Regidoria de Cul-
tura a l’Auditori Municipal Miquel Pont, 
Sala de Petit Format de l’Ateneu i Jardins 
del Palau Tolrà. El percentatge d’ocupa-
ció de la temporada estable ha estat, en 
aquest sentit, d’un 91,2 %. Això suposa un 
gran increment respecte l’anterior tem-
porada, quan l’ocupació va ser del 62,5 %.

D’una banda, les 14 representacions 
de la programació estable de teatre i mú-
sica han sumat 3.195 espectadors entre 
els mesos de setembre i maig, el que equi-
val a una mitjana de 228 espectadors per 
representació. Aquestes xifres suposen 
un increment de 500 espectadors totals 
respecte la temporada 2016-2017.

Gairebé tots els espectacles s’han 
dut a terme a l’Auditori Municipal Miquel 
Pont, excepte l’obra Ovelles, que es va 
veure a la Sala de Petit Format de l’Ate-
neu el maig passat, i el concert de Marc 
Parrot, que es va fer dins una iurta, als 
jardins del Palau Tolrà.

Les projeccions de cinema 2018 - 
2019 són les que en termes globals han 
atret més espectadors: un total de 7.850 
(distribuïts en 77 projeccions), 151 assis-
tents més respecte la temporada 2017-
2018. Seguint en aquest sentit, val a dir 
que la mitjana d’assistència ha estat de 
102 espectadors per sessió. La suma d’as-

El concert de blaumut, del 29 de setembre de 2018, va atraure 308 espectadors. || Q. PASCUAL

La temporada municipal de teatre, música i cinema ha tingut 12.229 espectadors, 800 més respecte l’edició passada

sistents contempla la programació de ci-
nema que compta amb la col·laboració del 
Club Cinema Castellar Vallès, i s’ha divi-
dit en tres cicles: els Diumenges d’estre-
na, la programació familiar i la Mostra de 
Cinema BRAM!.

A aquestes bones xifres d’assistèn-
cia cal sumar-hi també el volum de pú-
blic de totes les activitats organitzades 
per entitats com ara l’Esbart Teatral, 
TIC Escènic, L’Aula d’Extensió Univer-
sitària per a Gent Gran i el Club Cinema 
Castellar Vallès, tant a l’Auditori Muni-
cipal Miquel Pont com a la Sala de Petit 
Format de l’Ateneu.

Algunes de les propostes que han su-
perat els 200 espectadors són: En Ralph 
destrueix Internet (cinema familiar), amb 
345 espectadors; Campeones (cinema), 
amb 318 espectadors; El chico de la última 
fila, teatre programació municipal, amb 
308 espectadors; el concert Equilibri  de 
Blaumut, amb  308 espectadors; Un tret al 
cap, teatre a l’Auditori, amb 308 especta-
dors; Les noies de Mossbank Road, amb 308 
espectadors; Step Up, espectacle musical, 
amb 304 espectadors; Terra Baixa, amb 
298 espectadors; Immortal, amb 296 es-
pectadors; El regreso de Mary Poppins (ci-
nema), amb 292 espectadors; Superlópez, 
amb 282 espectadors; Els increïbles 2, amb 
281 espectadors; Smallfoot, amb 267 espec-
tadors; Green Book. Diumenge d’estrena 
(cinema). 259 espectadors; Dumbo, amb 
238 espectadors; Sopa de pollastre amb 
ordi (teatre), amb 235 espectadors;  So-
litudes, teatre amb 226 espectadors; El 
mejor verano de mi vida (cinema), amb 215 
espectadors; La nena dels pardals, espec-
tacle familiar, amb 211 espectadors; Ca-
baretA, amb 210 espectadors; El fotógrafo 
de Mauthausen. amb 200 espectadors. 

 M. Antúnez

Les set propostes teatrals 
han atret 1.148 espectadors

TEATRE fAMiLiAR

D’altra banda, els espectacles de teatre familiar 
dels diumenges, que han inclos les propostes 
de Macedònia, ‘La superbleda’, ‘El llop ferotge’, 
‘La nena dels pardals’, ‘Adéu, Peter Pan’, ‘Loops’ 
i ‘Hi ha res més avorrit que ser una princesa’ 
rosa han atret 1.148 espectadors, distribuïts 
en 7 representacions (el que equival a 164 
espectadors de mitjana a cada representació).
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L’escola d’arts escèniques Espaiart 
i l’Esbart Teatral de Castellar han 
programat, per setè any consecu-
tiu, el que serà la porta cap a l’estiu, 
la Mostra de teatre infantil i juvenil, 
a la Sala de Petit Format de l’Ate-
neu. La proposta tindrà lloc els dies 
7, 8 i 9 de juny.  

Aquesta iniciativa va néixer 
gràcies a la suma d’inquietuds i vo-

Arriba la setena Mostra de teatre 
infantil i juvenil d’espaiart i l’eTC

Edició anterior de la Mostra de teatre infantil i juvenil a la Sala de Petit format. || Q. P.

Participants de la #Supernit a la biblioteca Municipal Antoni Tort.. || BiBLioTeCA

 Marina Antúnez

divendres 7 i dissabte 8 se celebra 
el dia internacional dels Arxius amb 
una proposta de portes obertes i una 
mostra de documents municipals 
procedents de donacions de la gent 
de Castellar. 

entre altres fons, hi haurà algun 
quadre i cartes personals íntimes de 
fa segles. d’alguna manera, fent visi-
ble aquesta mostra es volen home-
natjar totes les persones que donen 
materials i documents. L’Arxiu es 
podrà visitar divendres i dissabte, de 
17 a 20 hores.  || m. A.

ARXiU MUniCiPAL | POrTes OberTes

Un dia per als arxius

ARTCàDiA | fi De Curs

Artcàdia clourà 
el curs amb un 
doble concert

Aquest dissabte, Artcàdia presenta 
dos concerts, a les 12 h i a les 18.30 
hores, protagonitzats per alumnes 
de l’escola de dotes les edats. Al matí, 
sota el paraigües ‘Va de danses!’ po-
drem sentir música que ens ajuda a 
comunicar-nos els uns amb els altres, 
ballant. De la mà de tres personat-

ges, l’Ivan, la Clocotxa i l Cigne, els 
alumnes donaran vida a aquesta bo-
nica història. El Cor “Petits músics” 
cantaran algunes peces i d’altres es-
taran interpretades per diferents 
instruments: violí, violoncel, piano, 
trompeta, clarinet, flauta travesse-
ra, percussió, guitarra i l’orquestra 
“Petits músics”. A la tarda, arriba 
‘El poder transgressor de la músi-
ca’, un concert que gira a partir de 
la idea d’entendre la música com un 
art per transgredeir que busca ca-
mins nous per trobar noves expli-
cacions. Es podran sentir temes de 
Pink Floyd, Pau Riba, Queen, Vival-
di, Alask, Stravinsky, Beatles, David 
Bowie, Peret, etc.  ||  m. A.

luntats de les dues institucions orga-
nitzadores. La Mostra vol ser, sobre-
tot, un aparador d’oportunitats per 
a infants i joves que dediquen part 
del seu temps al teatre.  Són perso-
nes que es formen també a través 
de l’art, que aprenen a treballar en 
grup, reconèixer textos, a projectar 
la veu, a conèixer obres i autors, a 
tenir paciència,etc. 

S’han programat propostes 
en diferents horaris perquè tothom 
pugui gaudir de les propostes. 

DATES DE LES 
fUnCiOnS TEATRALS

Divendres 7
21 h - ‘el despertar de la 
primavera’, musical de joves

 

Dissabte 8
17.15 h - ‘Mary Poppins’, teatre 
musical dels més petits 

19 h - ‘boscos endins’ (1), teatre 
del grup nas1 

21.30 h - ‘boscos endins’ (2), 
teatre del grup nas2 
               
 

Diumenge 9 
11.30 h - ‘escenes’, del grup nas2              

12 h - ‘C’est la vie’, del grup 
Terrassa  

16 h - ‘funció’, del grup 1 Terrassa             

18 h - ‘funció’, del grup 2 Terrassa

divendres passat la Biblioteca Antoni 
Tort va programar la #Supernit, una 
proposta a la que es van adherir 277 
biblioteques de tot Catalunya. els in-
fants a partir de 6 anys van participar 
en diferents activitats programades 
al servei per ajudar, així, la nenúfar 
i la matoll, les elfes de la família del 
Super3, a sortir de la Superbiblioteca 
on s’havien quedat tancades.

A la biblioteca municipal hi va 
haver una participació de 21 nens i 
nenes i la d’uns quants adults, tot un 
èxit. “Podem afirmar, contentíssi-

mes i super satisfetes, que la nos-
tra 1a supernit de les biblioteques, 
va ser tot un èxit! i que ja tenim 
ganes de viure una nova edició”, 
afirmaven les responsables de la Bibli-
oteca Antoni Tort.

el Super3 i el departament de 
Cultura de la generalitat de Catalu-
nya van organitzar la “Supernit a les 
biblioteques” públiques, per promou-
re la lectura entre el públic infantil. La 
#Supernit té per objectiu fer arribar 
als més petits la importància de la lec-
tura  || m. A.

Èxit de la #Supernit

Material que s’exposarà en motiu del Dia internacional dels Arxius. || m. A.

bibLiOTECA | PrOPOsTA fAMiLiArTEATRE | sALA De PeTiT fOrMAT
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Aquest dissabte, l’Auditori Miquel Pont va acollir un concert conjunt 
del Cor sant esteve i el Cor infantil de l’Orfeó Català

Aprendre compartint escenari
CORALS | sAnT esTeVe i OrfeÓ CATALà

Un moment de l’actuació conjunta de les dues corals en el concert de dissabte passat a l’Auditori  || Q.PASCUAL

Jornada pel Dia de 
l’Associacionisme
L’entitat pessebrista va commemorar 
el Dia de l’Associacionisme Cultural 

Dissabte 1 de juny, Castellar del Va-
llès va acollir el Dia de l’Associacio-
nisme Cultural, una jornada impul-
sada enguany a la vila per l’entitat 
del Grup Pessebrista de Castellar i 
que vol posar en valor les associa-
cions culturals d’arreu del territo-
ri. Aquest acte era la primera ve-
gada que s’organitzava a Castellar 
del Vallès. 

L’any 2014, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va decla-
rar el 4 de juny Dia de l’Associaci-
onisme Cultural. La Federació Ca-
talana de Pessebristes cada any 
celebra aquest dia amb activitats 
culturals que serveixen per reunir 
pessebristes d’arreu de Catalunya 
i per difondre el patrimoni i la cul-
tura pessebrista.

Prop de 200 pessebristes  van 
visitar la vila, dividits en tres grups, 

i van realitzar tres activitats. Una 
d’elles va ser el seguit de conferèn-
cies sobre  il·luminació led, l’elabo-
ració de pedres amb poliestirè i la 
pintura amb els colors bàsics, im-
partides respectivament per Joan 
Juni, Joan Romeu i Joan Sáez, res-
pectivament.

La segona activitat va ser una 
visita guiada a l’església de Castellar i 
a la cripta dels Tolrà, a càrrec de l’his-
toriador castellarenc Llorenç Genes-
cà.  Els visitants van poder aprendre 
la història de l’edifici i la importància 
dels Tolrà per a la vila de Castellar.

La tercera activitat va ser una 
altra visita guiada a càrrec d’Albert 
Antonell i Núria Altimira. A part del 
context històric, van explicar detalls 
de l’arquitectura d’un dels edificis 
més emblemàtics del poble: l’ajun-
tament, també conegut com a Palau 
Tolrà. Els pessebristes van poder-lo 
veure per dins, on hi ha llocs excep-
cionals, com la capella. També es va 

  Redacció

PESSEbRES CASTELLAR  |  efeMèriDe

Conferència sobre il·luminació led a càrrec de joan juni, president del Grup Pessebrista de Castellar. || CedidA

observar la façana de FEDAC Cas-
tellar, Palau Tolrà, per Cal Miralles 
i Ca l’Alguer, mostra de la presèn-
cia de l’estil modernista a Castellar.

Un cop realitzades les tres ac-
tivitats, els pessebristes van poder 
triar entre visitar la 68a exposició 
de pessebres o anar a veure l’expo-
sició-taller de la figuraire Montser-
rat Ribes.

Finalment, els tres grups van 

dirigir-se a l’Espai Tolrà per gaudir 
del Ball de Gitanes i els Bastons de 
Castellar. Després de la ballada, els 
pessebristes van gaudir d’un dinar 
on hi van assistir l’alcalde de la vila 
Ignasi Giménez, el regidor de cul-
tura, Aleix Canalís, i el mossèn de 
Castellar, Txema Cot. L’acte es va 
cloure amb l’entrega d’un detall i di-
ploma per a cada entitat assistent, 
i amb el parlament de Joan Juni. 

Van visitar la vila 
en motiu del Dia de 

l’Associacionisme Cultural 

PESSEbRiSTES

200

Una de les coses boniques de col-
laborar amb algú és aprendre’n. 
Tot i la diferent dedicació entre 
el Cor Sant Esteve i el Cor Infan-
til de l’Orfeó Català, l’experiència 
de compartir escenari va ser en-
riquidora per a les dues formaci-
ons, tal com va quedar constatat 
aquest dissabte a la tarda, a l’Au-
ditori Municipal. També va que-
dar clar que els dos cors compar-
teixen la mateixa gran passió per 
la música.  

La directora del Cor Infantil 
de l’Orfeó Català, Glòria Coma, i 
Jaume Sala, del Cor Sant Esteve, 
van acordar un repertori divers 
i, tal com indica el títol ‘Un tastet 
d’espiritualitat’, farcit de cançons 
reflexives. “Són textos lligats a 
les emocions, a les experiènci-
es. Per la canalla, l’espirituali-
tat és una cosa molt vivencial, 
en canvi per nosaltres és més 
conceptual. I hem volgut des-
pertar aquesta part espiritual 
que, si hi estàs atent, hi és a tot 
arreu”, explicava Sala.

L’actuació va arrencar amb 
una cançó conjunta, A Little Jazz 
Mass (Bob Chilcott). Aleshores, el 
Cor Infantil va interpretar dues 
cançons en solitari i, seguidament, 
el Cor Sant Esteve en va cantar 
dues més. El concert va acabar 
amb quatre cançons més canta-
des conjuntament. Durant el re-

  Guillem Plans pertori, es van alternar moments 
de major i menor intensitat, amb 
instants íntims, reflexius.

Entre els cantaires de les 
dues formacions hi ha diferències 
musicals. Precisament, posar-les 
en comú va ser el més enriquidor. 
“Estudien llenguatge i fan molts 
concerts d’alt nivell. Estan molt 
habituats a escenari. Per nosal-
tres, és molt bo que compartim 
experiències amb cors de nivell 
més alt. Sempre va bé posar-se 
el llistó amunt”, reflexionava el 
director del Cor Sant Esteve.

Glòria Coma, qui va ser di-
rectora del Cor Sant Esteve, i des 
del 2008 és al capdavant del Cor 
Infantil de l’Orfeó Català, també 
va agrair compartir escenari amb 
el cor castellarenc: “És increï-
ble el que fan i el nivell que hi 
ha. Té un mèrit impressionant 
que aprenguin cançons compli-
cades de memòria. I en canten 
moltes a cappella, sense acom-
panyament, amb una afinació 
perfecte. I hem après aquestes 
percussions corporals que fan”. 

El cor castellarenc i el bar-
celoní ja havien compartit esce-
nari l’any passat i, fins i tot, van 
gaudir d’unes colònies plegats. 
Després de conviure, no només 
els uneix la música. També han 
teixit una bona amistat. I per qui 
es perdés el concert, tindrà una 
segona oportunitat per veure’l, el 
28 de setembre, al Petit Palau de 
Barcelona.  
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culturacròniques

Una nena petita a una de les activitats que es va organitzar a l’Espai Tolrà.  || g.P.

  Guillem Plans

xent, i hi havia prou canalla per 
fer un altre esplai, per això vam 
decidir crear-ne un. Ens va aju-
dar molt el Moviment d’Esplais 
del Vallès”. La Violeta Palazón, qui 
també s’ha apuntat a formar part de 
la gran festa de celebració dels vint 
anys de naixement, va ser una de les 
monitores que va ajudar a arrencar 
de zero l’entitat: “Buscàvem un es-
plai diferent, enfocat amb la natu-
ra i, el més trencador, de dissabte 
al matí. Aleshores no hi havia res 
escrit i ho havíem d’anar escrivint 
nosaltres”, expressa.

Una munió de mans s’atansa 
sobre el recipient que conté la síndria. 

Nens apinyats al voltant de moni-
tors, globus i una pancarta amb unes 
quantes lletres acolorides a mà que 
anuncia: “Benvinguts a l’Esplai Sar-
gantana”. També hi ha una tirolina 
que arrossega una bona cua d’atre-
vits. I, a la plaça Catalunya, el 3 de 
març de 1999, a banda de tones d’il-
lusió, sembla ser que tampoc no hi 
falta música. 

Vint anys després, l’Esplai Sar-
gantana no ha deixat de ballar. Mo-
nitors i infants embogeixen amb els 
ritmes de batucada. Boten i dansen al 
costat de l’escenari de l’Espai Tolrà. 
La gran majoria, vestits amb la sa-
marreta verda que identifica l’enti-
tat. Es reparteixen crispetes i, uns 
metres més enllà, trossos de síndria, 
que no tardaran a volar. A sobre d’una 
taula, hi reposa un àlbum fotogràfic 
que recorda les primeres passes de 
l’esplai. En unes quantes fotos hi apa-
reix el Salva Solé: “Haver fet vint 
anys és una cosa molt maca, per-
què va costar començar. Eren pocs 
pares els que buscaven aquesta al-
ternativa. Després dels tres pri-
mers anys, però, tot va començar 
a arrencar i, a partir d’aquí, nens 
que jo havia tingut van començar a 
fer de monitors”, explica qui va ser 
un dels impulsors de l’esplai.

La Mercè Laguna, qui balla aga-
fada de la mà amb dues monitores, 
va formar part del grup de pares i 
mares que va fundar l’Esplai Sar-
gantana: “Castellar estava crei-

20 anys caminant amb infants
AniVERSARi | LLeure

Dissabte es va celebrar la festa d’aniversari de l’esplai sargantana 

El passat dissabte 1 de juny els 
Castellers de Castellar Capgi-
rats van actuar a Santpedor, a la 
diada del cinquè aniversari de la 
colla local. Van fer-hi un pilar de 
4, un 2 de 6, un 3 de 6 amb agulla, 
un 3 de 6 i un pilar de 4 de sorti-
da. Els capgirats van compartir 
plaça amb la colla amfitriona, els 
Castellers de Santpedor, i amb 
els Sagals d’Osona.

Una setmana abans, el dis-
sabte 25 de maig, la colla local 
havia participat a la Trobada 
de colles castelleres del Vallès 
Occidental, celebrada a Mont-
cada i Reixac.

Aquesta, és una iniciativa 
creada als anys 90 que es va dei-

xar de celebrar després de dotze 
anys i que enguany s’ha volgut 
recuperar.

Tot i que l’actuació estava 
prevista just davant de l’església 
de la ciutat, la pluja va obligar a 
traslladar els castellers convo-
cats per a a l’actuació al pavelló 
Miquel Poblet.

Allí, al costat dels Caste-
llers de Montcada i Reixac, els 
Castellers de Rubí, els Castellers 
de Cerdanyola i els Castellers de 
Terrassa, els Capgirats van des-
carregar un pilar de 4 i un pilar 
de 4 aixecat per sota simultanis, 
un 4 de 6 amb agulla, un 4 de 6, 
un 3 de 6 amb agulla i dos pilars 
de 4 simultanis..  || m. AnTúnez

Capgirats a la 5a 
Diada de santpedor

Actuació dels Capgirats a Santpedor. || CedidA

CASTELLERS DE CASTELLAR | ACTuACiOns

“Podem repetir?”, pregunta una veu 
aguda, insaciada. Mentre alguns be-
renen, altres campen per la gespa 
de l’Espai Tolrà o, tranquil·lament, 
jeuen en rotllana. Els monitors formen 
part activa de les activitats, fan molt 
més que vigilar. “La motivació que 
ens van donar a nosaltres intento 
transmetre-la als nens”, afirma la 
Gemma, que s’ha convertit en una in-
fluència pels nens gràcies al sistema 
d’aprenentatge infalible dels esplais: 
el de seguir l’exemple. Durant la ce-
lebració, ronda una càmera de fotos, 
immortalitza la festa d’aniversari. 
Els balls i les tones d’il·lusió. Queden 
molts àlbums per omplir.  
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DESTAqUEM

agenda

EXPOSiCiOnS i ALTRES

del 7 al 16 de juny de 2019

Concurs de picades de Colles 
del Vallès. Colles de Castellar, 
Ripollet i Sentmenat
dissabte 8 · 19 h · Plaça d’el mirador

Aquest dissabte, l’Agrupació de Colles 
de Ball de gitanes del Vallès i  el Ball 
de gitanes de Castellar han convo-
cat el Concurs de picades de Colles del 
Vallès a la plaça del mirador, que comp-
tarà amb la participació de les colles 
de ripollet i Sentmenat.  La picada és 
un concurs que va iniciar l’Agrupació 
de Colles de Ball de gitanes del Vallès, 
és un concurs competitiu on es ballen 
quatre peces: exhibició, xotis mut, jota i 
peça d’innovació. es valora el ball de pi-
cada, l’adaptació, les castanyoles, els 
dibuixos i com es veu la globalitat de la 
colla. el jurat està format per dos mem-
bres de cada població i es donen tres 
premis: millor picada, millor tocada de 
castanyoles i millor conjunt.  

Exposició: “L’Antàrtida i la història
climàtica del planeta”
Fins al 7 de juny, de 10 a 20 h a la Sala 
d’exposicions d’el mirador
organització: el mirador

Exposició d’Art infantil. Estudi de 
dibuix i pintura blanca Gibert
del 14 al 28 de juny
Sala d’exposicions d’el mirador
Horari d’obertura d’el mirador

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

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

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

divendres 7 
 
11 h - PROPOSTA 
Tapes gratis al Mercat Municipal 
Mercat Municipal 
Org.: Mercat Municipal 

De 17 a 20 h - PROPOSTA
Dia internacional dels Arxius: portes 
obertes i mostra de documents mu-
nicipals i provinents de donacions 
Arxiu Municipal 
Org.: Arxiu Municipal 

21 h - TEATRE
7a Mostra de teatre infantil 
 i juvenil 
sala de Petit format de l’Ateneu 
Org.: eTC i espaiart 

21 h - CinEMA
Cinefòrum: Todos lo saben 
Auditori Municipa 
Org.: CCCV 
 
 
dissabte 8 
 
De 9.45 a 20.15 h - ESPORT 
jornada prèvia Campionat de 
Catalunya Sub 10-12-14 
Pistes municipals d’atletisme 
Org.: Club Atlètic Castellar 

De 10 a 13 h - MÚSiCA
Concert final de curs de Tam 
Music 
sala blava de l’espai Tolrà 
Org.: Tam Music 

De 10 a 13.30 h - PROPOSTA
Celebració del Dia Mundial de 
Teixir en Públic 
C. de sala boadella 
Org.: Ajuntament 

11.30 h - PROPOSTA
Racó 0-3 anys: jugar amb aigua 
és divertit 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres 
Org.: Ludoteca Municipal 
 
 
 

12 h - PROPOSTA 
Obertura de la nova àrea de 
jocs infantils de la plaça de la 
fàbrica nova 
Pl. de la fàbrica nova 
Org.: Ajuntament 
 
12 h i 18.30 h - MÚSiCA 
Concerts de final de curs d’Artcàdia 
12 h, Va de danses!; 18.30 h, el 
poder transgressor de la música 
Auditori Municipal 
Org.: Artcàdia 

De 17 a 20 h - PROPOSTA
Dia internacional dels Arxius: 
portes obertes i mostra de docu-
ments municipals i provinents 
de donacions 
Arxiu Municipal 
Org.: Arxiu Municipal 

17.15 h, 19 h i 21.30 h - TEATRE
7a Mostra de teatre infantil  
i juvenil 
sala de Petit format de l’Ateneu 
Org.: eTC i espaiart 

17.45 h - bALL
festa country 
sala blava de l’espai Tolrà 
Org.: Amics del ball de saló 
 
 
diumenge 9 
 
11.30 h, 12 h, 16 h i 18 h – TEATRE 
7a Mostra de teatre infantil i juvenil 
sala de Petit format de l’Ateneu 
Org.: eTC i espaiart 

18 h - bALL
ball a càrrec de Cotton Club 
sala blava de l’espai Tolrà 
Org.: Amics del ball de saló 
 
 
dilluns 10 
 
20 h - PROPOSTA 
Tertúlia poètica En to poètic: 
jacint Verdaguer 
biblioteca Municipal Antoni Tort 
Org.: biblioteca Municipal Antoni Tort 
 

De 21 a 23 h -  bALL 
Curs de salsa  
(iniciació i salsa social) 
Calissó d’en roca 
Org.: Calissó d’en roca 
 
 
dimecres 12 
 
9.30 h - PROPOSTA 
Caminada saludable:  
Camina i fes salut 
sortida des de la porta del CAP 
Org.: Ajuntament i àrea bàsica  
de salut 

19 h - PROPOSTA
Lectura pública de contes del lli-
bre Contes des de la presó, d’Oriol 
junqueras 
biblioteca Municipal  
Org.: erC i biblioteca Municipal 
Antoni Tort 
 
 
dijous 13 
 
De 17 a 18 h - TEATRE 
Representació de la funció de 
L’Arc de Sant Martí 
sala de Petit format de l’Ateneu 
Org.: Ajuntament 

21.30 h -  MÚsiCA 
jam session al Calissó
el Calissó d’en roca
Org.: Calissó d’en roca
 

divendres 14 
 
18 h  - PROPOSTA 
inauguració de l’exposició d’Art 
infantil  
sala d’exposicions d’el Mirador 
Org.: estudi de dibuix i pintura 
blanca gibert 

20 h - PROjECCió
Docsbarcelona del mes:  
Los Reyes 
Auditori Municipal 
Org.: Cal gorina, Club Cinema 
Castellar Vallès i L’Aula d’extensió 
universitària per a gent gran 

dissabte 15 
 
11.30 h - jOCS 
L’hora del Pati: jocs gegants 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres 
Org.: Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres 

12 h - PROPOSTA 
Ple de Constitució de l’Ajunta-
ment 2019-2023 
Jardins del Palau Tolrà 
Org.: Ajuntament 
 
 
diumenge 16 
 
12 h - MÚSiCA 
1a Trobada de Corals “Memorial 
Conxita Roca” 
Amb el Kor Ítsia, el Cor d’Acords i el 
Cor de gòspel Di-versions 
Jardins del Palau Tolrà 
Org.: Cor de gòspel Di-versions 

De 18 a 20 h - PROPOSTA
Exhibició preballet 
sala de Petit format de l’Ateneu 
Org.: Zona Dansa 

18.30 h  - MÚSiCA
Concert del Cor Sant Esteve amb 
el Cor de Mondragón 
església de sant esteve 
Org.: Cor sant esteve 

18.45 h - CinEMA
Cicle Gaudí: 7 raons per fugir 
Auditori Municipal 
Org.: Ajuntament 
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TELÈfOnS DinTERÈS: Ajuntament 937 144 040 ·  Fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 Funerària Castellar 
937 277 400 · Tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · oSB  937 145 389 · ACC 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 937 143 775

fARMàCiES DE GUàRDiA 
 
 
DiVenDres 07 CATALUnYA 
DissAbTe 08 CATALUnYA 
DiuMenge 09 YAnGÜELA 
DiLLuns 10 ViLà 
DiMArTs 11 EUROPA 
DiMeCres 12 CASAnOVAS 
DiJOus 13 ROS 
DiVenDres 14 PERMAnYER 
DissAbTe 15 YAnGÜELA 
DiuMenge 16 CASTELLAR 

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 Castellar 
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

“A l’adolescència llegeixes novel·les per descobrir el món; quan et fas gran ja no et cal la ficció”
Belén Gopegui

@edunardu @jninerola @oscarmoreno_m
La mola i el Puig de la Creu montroig montgat

MEMòRiES DE L’ARXiU D’hiSTòRiA 

inSTAGRAM · @lactual 

Els onze músics castellarencs en el gran festival internacional de danses folklòriques que es feia 
al poble de Llangollen, a l’oest de Gal·les, ben abillats amb el vestit de mudar català i retratats tal-
ment com un equip de futbol a la gespa dels magnífics prats d’aquelles contrades, escenari natu-
ral de les actuacions. Al fons, aparcats, uns quants automòbils típics anglesos. || FonS: miQUeL JULi-

AnA PUigdomÈneCH || TexT: ALBerT AnToneLL || AUTor: deSConegUT || ArxiUHiSToriACASTeLLAr@gmAiL.

Com ||  FACeBook.Com/ArxiUHiSToriA 

Actuació al País de Gal·les (4), juliol de 1951

penúltima

M. Antònia González González  
29/05/2019 ·  de 81 anys
Pere Rubio hernández   
01/06/2019 · de 52 anys
M. de Tiscar fernández Esquinas          
01/06/2019 · de 86 anys
Encarna Retamero Morales                   
03/06/2019 · de 56 anys

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

joan Casamada

Ballaré per 
últim cop aquest 
dissabte

Mestre de la Colla de Solters del Ball de Gitanes

Q
. P

A
S

C
U

A
L

Al 1982 va començar a ballar Ball de Gitanes i des 
d’aleshores ha estat ballant. Primer, ajudant algunes 
colles i, més tard, agafant el relleu a Miquel Plana, el seu 
referent. Ara, diu que ja és hora de dir adeu a les ballades

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
nerviós
Un defecte que no pots dominar?
L’espontaneïtat
quina paraula fas servir més?
Al Ball de gitanes, disfruteu!
Un paisatge?
el Pedraforca
quin plat t’agrada més?
L’empedrat
Un animal?
el gos
Un llibre?
‘Tor. Tretze cases i tres morts’,  C. Porta
Un grup de música?
els Pets
Una pel·lícula?
‘el conde de montecristo’
Un viatge pendent?
Perú
Un racó on perdre’s?
Prats de Cadí

”

“

· quan vas començar?
Els meus germans ja ballaven. L’any 
1982 vaig començar jo, perquè una 
companya de classe em va dir que fal-
tava un ballador i m’hi va animar. Des 
d’aleshores que estic ballant. 

· què en recordes, d’aquells temps 
a Gitanes?
Recordo l’Ateneu vell, tot ple d’escu-
ma a la part de dalt. Jo hi jugava. I re-
cordo el Quim Gamisans, amb qui vaig 
aprendre els primers passos, als 10 
anys. I els xiulets del Carles Argemí, 
mestre. Al llarg de tots aquests anys 
hem assajat a molts altres llocs, a més 
de 20! Això és el que té ser entitat cul-
tural, que vas allà on et reben. Quan 
jo vaig començar hi havia tants nois 
com noies, fins i tot més nois! A Cas-
tellar no hi havia esbart, el Ball de Gi-
tanes va néixer com a tal.

· qui va ser el teu principal mes-
tre al ball de Gitanes?
El Miquel Plana. Quan jo vaig entrar, 
ell era el mestre de la Colla de Solters. 
Les altres colles estaven dirigides pel 
Gamisans. El Miquel és sense dubte 
el meu referent. Ell venia de l’esbart, 
crec que de Barcelona, i va introduir 
coses innovadores: dibuixos nous, di-
ferents músiques... va modernitzar la 
colla. Amb 17 o 18 anys jo ja vaig en-
trar a la junta, vaig començar fent de 
mestre de la Colla de Joves i ajudant 
el Miquel i l’any 1991 vaig començar 
a fer de mestre de la Colla de Solters, 
succeïnt Plana.

· quants éreu, de colla?
Érem uns 200. 6 colles de 8, 12 i 16 pa-
relles. Ballàvem, sobretot, a Castellar, 
no fèiem tanta roda com ara, i és que 
teníem la fortuna que nosaltres sols ja 
cobríem tota una ballada, que podia 
durar entre 3 i 4 hores al Pavelló Jo-
aquim Blume. 

· què caracteritza la colla de Gi-
tanes de Castellar?
Al Vallès sempre hi ha hagut tradició 
de Gitanes, als dos vallesos. El nostre 
ball és diferent del que ballen a Ri-
pollet, Santa Perpètua, Cerdanyola 
o Martorelles, que fan ball amb més 
punts d’esbart. A molts pobles del 
Vallès repiquen i, en canvi, nosaltres 
no. El tipus de punt que fem nosal-
tres no queda bé, repicat, perquè la 
nostra coreografia ha estat sempre 
de desplaçaments, no com a altres 
llocs, on el ball és més estàtic. Nos-
altres som, a més, els únics balladors 
que portem camals. 

· què ha canviat?
Uf! Moltes coses, sobretot, el núme-
ro de balladors. Abans de la guerra 
es ballava 2 o 3 anys, es parava, s’hi 
tornava 2 o 3 anys més. Ara no es 
para mai. La disminució de balla-
dors va lligada a la imatge del Pave-
lló i del poble. Fa 30 anys, a les foto-

grafies es veu un pavelló a petar de 
gent. L’últim any només vam vendre 
mitja entrada. Suposo que ara hi ha 
tanta oferta que les famílies han de 
triar. I la cultura sempre queda en 
últim lloc. Es fa més evident la dava-
llada de balladors homes però també 
ha baixat la participació femenina. 
Aquest any hem fet colla de Solters 
només amb colla de 6 (12 persones). 
Durant força anys havíem estat colla 
de 16. Ara mantenim la Colla de Pe-
tits, Infantil i Joves (sumen 15 pare-
lles, tots junts), la Colla de Solters i 
la Colla d’Arrelats. 

· què és la Roda del Vallès?
Ens trobem diverses colles de Gi-
tanes per ballar plegats. Cada any 
s’organitza en una població diferent. 
Aquí coincideix amb Sant Josep. La 
gent d’altres pobles puja i, més tard, 
els tornem la visita. Abans no es feia 
tanta roda però ara sí, així ens ajun-
tem més balladors. 

· quins balls històrics té el ball 
de Gitanes?
No hi falta mai el pas d’entrada (pas 
doble), la jota, el xotis, l’entrada de 
ball i les contradances. Més tard, es 
va introduir la majurca (amb casta-
nyola) i les polques. La meva aporta-
ció al Ball de Gitanes va ser, ‘La polca 
d’Ours’, que encara ballem molt. 

· Per què deixes de ser mestre?
Ballaré per últim cop aquest dissab-
te, al Concurs de Picades de colles del 
Vallès. Serà molt especial, he convo-
cat també exballadors que havien fet 
picada amb mi. Ho deixo perquè són 
molts anys i estic cansat, soc una per-
sona molt exigent. Si ara fos jove i em 
tingués a mi de mestre m’emprenya-
ria, perquè m’agrada tenir les coses 
preparades. No és un adeu definitiu 
però deixo de ser mestre i també de 
ballar perquè no hi ha colla on pugui 
ballar jo, que seria la Colla de Casats, 
que ha desaparegut. 

  Marina Antúnez


