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Setmanari d’informació local

Ignasi Giménez, en una imatge d’aquesta setmana, en unes dependències municipals del Palau Tolrà. || Q. PASCUAL

“El meu compromís 
és per quatre anys”
Ignasi Giménez serà escollit alcalde per quarta 
vegada aquest dissabte al ple de constitució 
de l’Ajuntament als Jardins del Palau Tolrà

EnTrEvIsTA | P02

Estrena multitudinària dels jocs 
de la plaça de la Fàbrica Nova
Els jocs infantils de la Fàbrica nova s’han inspirat en un 
relat entre el comte de Barcelona Guifré el Pilós i la Brívia 

EsPAI PúBlIc | P06
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actualitat nou curs polític

· Aquest dissabte serà escollit al-
calde gràcies als 6.000 vots acon-
seguits en les eleccions munici-
pals del 26-M que li atorguen no-
vament majoria absoluta. Com viu 
aquesta circumstància?
D’una banda, molt agraït pel suport 
rebut dels ciutadans i ciutadanes de 
Castellar. Són uns resultats que ens 
donen molta confiança per poder 
fent continuar avançar el projecte 
de Som de Castellar. Això té sempre 
el seu contrapunt: un moment del 
molt agraïment però també de molta 
responsabilitat. Si t’han fet diposita-
ri de tota aquesta confiança i suport 
significa que la gent té unes expecta-
tives altes en relació a tot el que has 
fet, però també especialment amb el 
que faràs, amb un equip renovat de 
persones i il·lusionat. Un sent la res-
ponsabilitat que ha d’estar a l’alçada 
de les circumstàncies  i per tant, amb 
ganes de començar.

 · Serà investit alcalde per quar-
ta vegada. En uns temps polítics 
tan volàtils com els actuals ho viu  
com una situació excepcional?
Em trobo en un moment molt dolç. 
Noto que això d’estar a qualsevol lloc 
també significa que t’hi has de sentir 
a gust, que tens les eines i el coneixe-
ment per donar resposta a totes les 
necessitats, reptes i projectes que 
es plantegen. Tens aquesta sensa-
ció dolça de ‘crec que ho puc fer bé’.
 
· A l’acte central de Som de Cas-
tellar-PSC va dir que esgotaria el 
mandat. És així?
La meva intenció, evidentment, 
quan em presento a unes eleccions, 
si aquest mandat dura quatre anys,  
és tenir un compromís poder estar 
aquests quatre anys al capdavant 
de l’Ajuntament. No em plantejo cap 
altra situació que sigui esgotar el 
mandat. El meu compromís és so-
bretot amb Castellar. Per això m’he 
presentat a unes eleccions. Si no ha-
gués estat aquest el compromís ini-
cial, jo no m’hauria presentat a unes 
eleccions. Vull acabar el mandat, vull 
fer tota la feina que he dit que faria i 
que sento que els ciutadans hi han 
fet confiança.

· Per on creu que es mourà el man-
dat que s’obrirà aquest dissabte 
amb el ple d’investidura? 
M’he reunit amb els representants de 
tots els partits polítics que han obtin-
gut representació al plenari. Els he  

 “L’enllaç amb la C-58 es desbloquejarà”

 Jordi Rius

Dissabte, Ignasi Giménez, de 39 anys, 
prendrà possessió com a alcalde 
en el que serà el seu quart mandat 
consecutiu, el tercer amb majoria 
absoluta, i que està disposat a esgotar

ENTREVISTA

IGNASI GIMÉNEZ

volgut transmetre un primer missatge 
de mà estesa. Hem de ser capaços de 
buscar vies de col·laboració que siguin 
continuades durant tot aquest man-
dat. Ells tenen també una feina molt 
important que és la d’influir en el go-
vern municipal en relació als temes 
que volem endegar des de la posi-
ció que cada un dels partits polítics 
ocupa. Els resultats també demos-
tren que la seva capacitat d’influèn-
cia ha de ser alta però que en cap cas 
ha de condicionar el govern munici-
pal perquè aquest suport majoritari 
també ens avala per tirar endavant 
aquests projectes.

· Parlem de projectes de mandat. 
Per exemple, les actuacions al riu 
Ripoll. Hi ha cap projecte concret 
encetat?
El projecte del riu Ripoll l’inscriu-
ria dins d’una estratègia més global 
i important en què insistirem molt en 
aquests pròxims quatre anys. L’ob-
jectiu en el fons no és cap altre de ser 
capaços de poder convertir Castellar 
en la capital de la comarca en relació  a 
tots els temes d’ecologia, medi ambient 
i ser un referent en temes de sostenibi-
litat. Fer l’aposta per l’ecologia, la sos-
tenibilitat i el medi ambient és també 
una aposta per la qualitat de vida dels 
ciutadans i ciutadanes de Castellar. El 
projecte de poder-nos obrir des del mu-
nicipi cap al riu Ripoll i no viure’n d’es-
quenes  és un element central.

· Nous equipaments esportius: 

sobretot la piscina d’estiu. Hi ha 
cap calendari? 
Haurem de fer una revisió del planeja-
ment urbanístic per poder fer aques-
ta ampliació amb què es vam com-
prometre en la campanya electoral. 

És bastant probable que al segon se-
mestre d’aquest any en curs portem 
al plenari aquesta modificació. Està 
previst que durant aquest primer 
tram de mandat les obres ja  puguin 
estar en marxa.

· Habitatge públic i de lloguer. Hi 
ha projectes en marxa?
En aquest cas amb l’Incasòl des de 
fa mesos per poder fer promocions 
públiques d’habitatges de lloguer. 
Fa 20 anys que no en fem cap ni una. 
S’ha fet una aposta molt important  
per poder dotar de recursos l’Oficina 
Local d’Habitatge, tenim una borsa 
important de lloguer que està gesti-
onant aquesta oficina. Amb això no 
n’hi ha prou i hem de ser capaços de 
generar aquests habitatges de lloguer 

per poder aminorar el pes que supo-
sa per a moltes famílies el lloguer, fa-
cilitar l’emancipació de joves del mu-
nicipi i incidir en el mercat de lloguer 
perquè baixi el preus.

· Infraestructures: aquest man-
dat veurem algun moviment real 
sobre l’enllaç amb la C-58?
La primera trucada que faré dilluns 
si surto elegit alcalde serà al Depar-
tament de Territori sol·licitant hora 
amb el conseller Damià Calvet per 
posar fil a l’agulla i resoldre aquesta 
qüestió. Crec que estem en condici-
ons de trobar una solució i una de les 
prioritats en els pròxims mesos és 
poder desencallar aquesta situació 
a què malauradament vam arribar el 
passat mandat. Durant les setmanes 
posteriors a les eleccions, hem tingut 
converses informals amb la Genera-
litat i amb el que esperem que sigui 
l’equip de govern de Sabadell i la veri-
tat és que els diferents actors que han 
de prendre la decisió estan comple-
tament alineats per resoldre aquesta 
situació de bloqueig que es va gene-
rar en relació al traçat i la construc-
ció de la Ronda Nord, que acabaria 
enllaçant amb la B-124.

  ·Els temes d’igualtat dona-home 
tindran un tractament específic 
al seu govern?
Sí. El tema del feminisme i les dones 
s’ha convertit en un dels temes impor-
tants a nivell d’agenda política. Des 
de fa molts anys tenim la Regidoria 

d’Igualtat, ara tindrem la de Dona, 
canviarem la terminologia. Farem una 
aposta per fer una auditoria.

· Com preveu la investidura de 
Pedro Sánchez? I que n’espera, 
del seu futur govern?
M’agradaria que aquesta legislatura 
obri una nova etapa en què el diàleg es-
tigui present per resoldre el conflicte 
aquí a Catalunya. És una de les priori-
tats que s’hauria de marcar el nou go-
vern. Hem de resoldre aquesta qües-
tió ja de manera definitiva.

· El Suprem tindrà en poc temps 
la sentència del judici al procés. 
Quin escenari creu que oferirà? 
Veu avançament electoral a Ca-
talunya?
De la mateixa manera que demano 
que siguem capaços de poder iniciar 
una nova etapa que estigui presidida 
pel diàleg en relació amb el conflicte 
aquí a Catalunya, el que demanaria 
també al govern de la Generalitat és 
que col·labori en aquest diàleg amb 
una actitud propositiva. També de-
manaria a la Generalitat que tingui 
molt més present l’acció municipal 
i els ajuntaments. Durant els últims 
anys ens hem sentit molt sols, els ajun-
taments, hem hagut de resoldre temes 
que no són del nostre àmbit competen-
cial. Està molt bé plantejar grans de-
bats, però també cal tenir en compte 
el dia a dia dels ajuntaments, perquè 
en definitiva és el dia a dia dels ciuta-
dans d’aquest país.

Ignasi Giménez atenent una trucada des del despatx d’alcaldia, al Palau Tolrà, en una imatge de dimarts passat. || Q. PASCUAL

“Hem de ser capaços 

de convertir Castellar 

en la capital comarcal 

en temes d’ecologia i  

medi ambient” 
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Els jardins del Palau Tolrà acolliran 
aquest dissabte, 15 de juny, a les 12 del 
migdia, l’acte de constitució del nou con-
sistori de Castellar del Vallès, després de 
les eleccions que es van celebrar el 26 de 
maig i que van donar la victòria a Som 
de Castellar-PSC. 

L’acte s’iniciarà amb una presenta-
ció a càrrec del Secretari de la Corpora-
ció, Josep Colell, i amb la constitució de 
la Mesa d’Edat, que formaran els regi-
dors de major i menor edat, Pepe Gonzá-
lez (Som de Castellar-PSC) i Pau Castell-
ví (Junts per Castellar) respectivament, 
assistits pel mateix Colell. 

A continuació, tindrà lloc la presa 
de possessió dels nous regidors, que ho 
faran seguint l’ordre de llista més vota-
da a menys votada, i els últims a fer-ho 
seran els membres de la Mesa d’Edat. 
Un cop finalitzada la presa de posses-
sió dels 21 regidors que conformaran el 
ple de l’Ajuntament entre 2019 i 2023, la 
Mesa declararà constituïda la Corpora-

Aquest dissabte es 
constitueix el nou 
consistori 2019-2023

Imatge del ple de comiat celebrat el 28 de maig a la sala de plens de Ca l’Alberola. || C. domene

ció si concorren la majoria absoluta dels 
regidors electes, i es procedirà a portar 
a terme l’elecció de l’alcalde.

Els regidors hauran de votar l’alcal-
de d’entre els caps de llista que han obtin-
gut representació i que hagin manifestat 
la voluntat d’aspirar a l’alcaldia. Un cop 
recomptats els vots, si cap dels regidors 
obté la majoria absoluta (11 o més vots), 
la Mesa el proclamarà alcalde electe. En 
el cas que cap regidor obtingués la ma-
joria absoluta, la Mesa proclamaria al-
calde el cap de la llista més votada en les 
passades eleccions municipals. 

 Finalment, el regidor que sigui pro-
clamat alcalde prendrà possessió del seu 
càrrec i, com és tradicional, els caps de 
llista que ho desitgin podran prendre la 
paraula, de menor a major representació, 
concloent l’acte l’alcalde electe. 

 En les eleccions municipals del 26 
de maig, Som de Castellar-PSC va ob-
tenir 12 regidors, ERC en va obtenir 5, 
Junts per Castellar, 2; i finalment, CUP i 
Ciutadans van aconseguir un cadascun. 

El consistori renovarà en total 11 dels 
21 càrrecs electes. Del total de regidors i 

 Redacció

han ocupat 
el càrrec de 

regidor o 
regidora des de 

1979

PERSONES

143
regidores, 11 seran homes i 10 dones (1 dona 
més respecte l’inici de l’anterior mandat). 
La mitjana d’edat dels membres del nou 
consistori serà de 46 anys (5 anys més res-
pecte els regidors del mandat anterior i 10 
anys més respecte el mandat 2011-2015).

Des de la recuperació dels ajunta-
ments democràtics el 1979, 143 persones 
hauran ocupat el càrrec de regidor o re-
gidora a Castellar del Vallès (102 homes i 
41 dones), comptabilitzant els nous edils 

que s’incorporen dissabte. 
Fins al moment, 49 d’aquests regidors/es 
ho han estat durant quatre anys (període 
equivalent a un mandat), 49 més ho han 
estat per un període superior a un mandat 
i 45 ho han estat per un període inferior 
a un mandat (comptabilitzant també els 
11 que s’incorporen per primera vegada 
aquest dissabte). De mitjana, un regidor o 
regidora s’està al consistori castellarenc 
durant 5 anys.  ||  redACCió. 

Rodés en una imatge del ple. || CedidA

20 dE JuNy | cDr ObITuARI | AJunTAmEnT

PlE dE CONSTITuCIó | JArDIns DEl PAlAu Tolrà

Gabriela Serra parla de desobediència civil

Dijous 20 de juny el CDR Castellar par-
larà de desobediència civil gràcies l’ex-
diputada de la CUP Gabriela Serra  a 
la Sala d’Actes del Mirador a les 20 h.

La desobediència civil és entesa 
com a forma de lluita no violenta, amb el 
propòsit de provocar un canvi en la llei. 
“És un instrument de protesta pacífi-
ca, de conscienciació i de mobilització 
política per ser utilitzada quan ja no 
queden més eines, quan el poder im-
pedeix el debat públic i democràtic”, 

Dilluns va morir als 86 anys d’edat 
Josep Rodés Girona, que va ser re-
gidor del consistori entre els anys 
1995 i 2003. Rodés, fuster de profes-
sió, va ser el cap de llista de la candi-
datura d’Iniciativa per Catalunya-Els 
Verds els anys 1995 i 1999. En totes 
dues eleccions,  Rodés va aconseguir 
representació i va estar a l’oposició. 
El 2003, Iniciativa per Catalunya ja 
va presentar un altre cap de llista, 
Xavier Garcia.  ||  redACCió

segons detalla el CDR en un comunicat, 
que afegeix que “en societats democrà-
tiques, només la pressió  ciutadana 
és capaç de canviar l’immobilisme 
al que tendeix la legalitat i l’estat de 
dret”. Es parlarà de desobediència civil 
en el marc del procés català. 

Serra, mestra i activista catalana, 
va ser diputada al Parlament de Cata-
lunya amb la CUP-Crida Constituent 
entre octubre del 2015 i octubre del 2017. 
L’octubre del 2018 va incorporar-se com 

a membre del Consell Assessor per a 
l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al 
Debat Constituent. Ha estat presidenta 
de l’Associació de Veïns de Singuerlín a 
Santa Coloma de Gramenet, membre 
de les Brigades Internacionals de Pau a 
Guatemala entre 1987 i 1989 i presiden-
ta de la Federació Catalana d’ONG per 
al Desenvolupament. També ha estat 
militant de Cercles Obrers Comunis-
tes i del Moviment Comunista (MC).

 ||  redACCió

Mor l’exregidor
Josep Rodés

nou curs polític
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Divendres passat els alumnes del 
Programa de Formació i Inserció 
d’Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Ser-
veis de Restauració han ofert dife-
rents propostes culinàries de ma-
nera gratuïta al Mercat Municipal.

La iniciativa formava part del 
projecte de final de curs. “Cada 
alumne, amb un paradista del Mer-
cat Municipal, ha pensat una tapa, 
l’ha treballat, l’ha elaborat i a més 
ha fet una recerca històrica sobre 
la parada. I avui les hem fet perquè 
tant els paradistes, que han estat 
els seus ‘padrins’, com la gent que 

hi ha comprant al mercat puguin 
degustar-les”, ha explicat el profes-
sor, Toni Cruells. Amanda Yélamos, 
una de les alumnes, ha treballat amb 
la parada de La Bona Teca i Peixos 
Marina. “He preparat croquetes 
de pollastre a l’ast i un tàrtar de 
salmó amb guacamole. M’agra-
da molt la cuina perquè, a més, el 
meu pare és cuiner. Ha estat un 
curs molt satisfactori”.

L’activitat ha estat un èxit, ja 
que tothom que passava pel mercat 
volia tastar les propostes culinàries 
que els mateixos alumnes anaven 
servint. “He provat una fajita i una 

maduixa amb nata, tot estava bo-
níssim”, assegura una compradora 
que ha aprofitat per tastar les tapes.

Els professors també estan 
molts satisfets. “El curs ha anat molt 
bé, al principi va ser dur, però ens 
hem anat acostumant i hem aca-
bat tots molt contents”, diu Cruells.

Aquest programa, que es realit-
za a l’Institut Puig de la Creu, instal-
lacions cedides per l’Ajuntament de 
Castellar, ofereix dues oportunitats 
als alumnes quan es finalitza el curs. 
Una, és fer la prova accés i l’altra, inse-
rir-se al món laboral per fer de cuiner 
o de cambrers.  || C. domene

Gairebé dos anys després de l’espectacular incendi que va afectar Dis-
popack, al carrer Conca de Barberà, al Pla de la Bruguera, que va obli-
gar a enderrocar totalment les parets, l’empresa Moplanin ha tornat a 
reconstruir la nau de dalt a baix amb la intenció de llogar-la després. 
Moplanin ja havia construït la nau que va quedar afectada pel foc, enca-
ra que ara tindrà una imatge més moderna, amb una façana més actu-
al. Per a les noves instal·lacions no s’han fet moviments de terres i s’ha 
aprofitat el desnivell existent.  

A finals de juliol  de 2017, el foc va calcinar els prop de 1.200 m2 de la 
nau que ocupava l’empresa Dispopack, que distribueix productes per a 
l’envasat d’aliments i monoús per a l’hosteleria, catering i fast-food. Fins 
al punt calent es van desplaçar una vintena de dotacions de Bombers 
de la Generalitat que, després de controlar i extingir el foc, van mante-
nir algun dels efectius de guàrdia durant les setmanes posteriors per vi-
gilar que no revifés cap brasa. La nau, una estructura de formigó d’uns 
1.000 m2 i amb un soterrani de 500 m2, es va veure totalment afectada pel 
foc, i diverses parets van caure la mateixa tarda de l’incendi.   || j. riUS

Final de curs amb molt de gust refan la nau que es 
va cremar el 2017

Els alumnes han preparat diferents tapes i les han ofert al Mercat Municipal. || CArLeS díAz

la nau que s’està reconstruint al carrer Conca de barberà. || j.r.

fORMACIó | ocuPAcIó EMPRESA | PlA DE lA BruGuErA

Els alumnes del PFI d’Auxiliar d’Hoteleria ofereixen tapes gratuïtes

l’empresa moplanin està fent de nou la 
nau amb la intenció de llogar-la en un futur
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la política local preocupa els joves
El consell d’Adolescents fa les primeres passes per arrencar al setembre i el consell d’Infants fa balanç del curs 

Des d’aquest curs Castellar del Vallès 
compta amb un òrgan de participació 
de nova fornada: el Consell d’Adoles-
cents. És un espai de trobada format 
per 24 nois i noies d’entre 12 i 16 anys 
que té per objectiu apoderar els ado-
lescents en l’exercici actiu de la ciu-
tadania. Tot plegat, per incorporar la 
seva visió en la construcció de la vila. 
Tanmateix, els joves tenen la impres-
sió que ni els polítics ni les institucions 
públiques escolten la seva veu. 

Així ho van posar de manifest 
Araceli Pendón, Anabel Puertas i Jana 
Valerio, en una entrevista al magazín 
Connectats, dimecres passat. Les tres 
adolescents formen part del grup im-
pulsor del Consell d’Adolescents. “Els 
polítics no tenen en compte la nos-
tra opinió però fem falta perquè for-

mem part de la societat”, va asseve-
rar l’Anabel. “És una edat difícil, no 
ets ni un adult ni un nen”, va afegir 
l’Araceli. “Nosaltres podem aportar 
una visió diferent. Encara que in-
tentin posar-se a la nostra pell pot-
ser no poden. Ells també han estat 
joves però en una època diferent. 
Nosaltres pensem molt diferent i 
podríem aportar coses molt inte-
ressants, però no ens integren”, 
va constatar la Jana. Durant el curs, 
el Consell d’Adolescents ha mantin-
gut trobades amb l’alcalde Ignasi Gi-
ménez i ens com Fòrum Jove o Tau-
lacció, “per fer-nos una reputació i 
expandir-nos en l’àmbit dels joves”, 
va remarcar la Jana. 

D’altra banda, per a Laia Llonch, 
una de les dinamitzadores del Consell 
d’Adolescents, el balanç d’aquests pri-
mers mesos de feina és molt positiu. 

 Rocío Gómez 

l’Araceli, l’Anabel i la Jana, membres del Consell, (esq.) i els dinamitzadors, laia llonch i bernat Marco, a Ràdio Castellar. || r.g. Representants del Consell d’Infants en la sessió de cloenda a Ca l’Alberola. || A.P.

Els esforços del  grup impulsor s’han 
centrat en l’elaboració del reglament 
que s’aprovarà el curs que ve. “Volí-
em que ells i elles tinguessin una 
veu en el funcionament”, va deta-
llar la dinamitzadora.

Durant les primeres trobades, 
els adolescents van posar damunt 
la taula algunes de les qüestions 
que més els preocupen. Segons va 
exposar Bernat Marco, dinamitza-
dor de l’ens, la millora del transport 
públic és una d’aquestes reivindica-
cions. Els adolescents també volen 
“viure més lliurement l’espai pú-
blic i, d’altra banda, tenir un espai 
propi”, va apuntar Marco. En parau-
les de l’Araceli: “Som el futur, una 
part essencial de la societat. Tot 
això serà nostre i ens heu d’escol-
tar perquè si no, nosaltres no tin-
drem res”.  

+ CONSEll d’INfANTS

El Consell d’Infants de Castellar, 
format per 24 alumnes de 5è i 6è de 
tots els centres d’educació primària 
de la vila, va fer balanç el 6 de juny, a 
la Sala de Plens de Ca l’Alberola, del 
curs 2018-2019. La sessió va comptar 
amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi 
Giménez, i de la regidora d’Infància 
i Adolescència, Àngela Pappalardo.
En la primera part de la sessió,els 
infants van fer lectura d’una presen-
tació audiovisual que relacionava el 
recull d’activitats que aquest òrgan 
de participació ha dut a terme en els 
darrers mesos. Entre altres activitats, 

balanç del curs 

el consell ha presentat diverses pro-
postes als pressupostos participatius, 
també ha aportat la seva visió al Pla 
Local d’Infància i Adolescència, a l’or-
ganització de les jornades esportives, 
de la Festa Major o la Festa del Dia 
Mundial del Medi Ambient (FDMMA). 
A més, també ha elaborat propostes  
de millora de la via pública com ara 
l’habilitació d’elements en places per 
a realitzar parkour. 
A la segona part de la sessió, la conver-
sa que els infants van mantenir amb 
l’alcalde va girar al voltant de qüestions 
vinculades a la lluita contra el canvi 
climàtic, com per exemple el reciclatge 
i la reutilització de residus. Des de la 
seva creació, el curs 2009-2010, han 
passat pel Consell d’Infants 148 nens 
i nenes del municipi.
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via pública

“mira que bé que s’ho està passant!”

Des de la perspectiva d’un ocell, el 
parc infantil deu prendre forma d’ou 
ferrat. Al rovell, més d’un centenar 
de nens, excitats per la novetat, ex-
plora les possibilitats que ofereix la 
zona de jocs recentment estrena-
da. Els gronxadors funcionen a tot 
drap, el tobogan dispara un cos rere 
un altre i hi ha gelats regalimant mà 
avall. Al voltant, des de la clara, rode-
jant-los, els respectius progenitors 
els vigilen de cua d’ull. Els millor po-
sicionats, arrecerats a l’ombra. Sota 
un sol esclatant, primera advertència 
de l’estiu que ens cau al damunt, la 
inauguració inunda de persones un 
bocí de la plaça de la Fàbrica Nova.

“Em sembla una idea molt 
original. No crec que existeixi cap 
parc com aquest”, explica la Maria 
Carme. Com a àvia, admet que recor-
rerà al parc infantil per entretenir la 
seva neta, l’Estel, que ja s’ha crus-
pit un dels gelats que repartien. La 
banda sonora de la inauguració està 
formada, indubtablement, per temes 
del Club Super 3. Les cançons es bar-
regen amb una remor de crits enjo-
gassats. La filla de la Maria Carme, 
la Pilar, també creu que “és un espai 
molt bonic, diferent de les altres 
places que hi ha a Castellar”. Una 
mica allunyat del sarau, l’Arnau, de 6 
anys, que jeu a terra, és un dels més 
il·lusionats: “He provat la tirolina 
i m’ho he passat superbé”.

La nova zona infantil de l’Espai 
Tolrà, de temàtica medieval, repro-
dueix la llegenda del drac de Sant 
Llorenç del Munt. Explicada per un 
panell informatiu situat a un dels la-
terals del parc, la història entre el 
comte de Barcelona Guifré el Pilós i 
la Brívia, un monstre que devorava 
tot allò que es trobava al seu pas, po-
dria formar part d’una seqüela de Joc 
de Trons. Seguint l’analogia, diversos 
nens volen a lloms del drac, d’altres 

centenars de persones van assistir dissabte passat a la inauguració de la nova àrea de jocs infantils de la Fàbrica nova

s’han aixoplugat del perill a dins del 
castell i n’hi ha uns quants que s’han 
arraulit a dalt la Mola.

El parc, que en part representa 
el castell dels Clasquerí, està cons-
truït amb fusta càlida de robínia. 
De tan nou que es veu, hi ha qui, fins 
i tot, pateix: “Em fan una mica de 
por els actes vandàlics!”, es preo-
cupa la Pilar.

un cost massa alt?
“Ha quedat molt bonic. Mira’l que 
bé que s’ho està passant!”, diu el 

Joan mentre assenyala el seu fill. I 
afegeix: “El cost potser és alt, però 
si després els nens hi juguen, es 
respecta i dura el que ha de durar, 
crec que val la pena”. La zona de 
jocs infantils, que ha anat a càrrec 
de l’empresa basca iPlay Urban De-
sign SL, ha costat 270.000 euros al 
consistori. Tal com alguns usuaris 
han expressat a les xarxes socials, hi 
ha qui pensa que la inversió ha estat 
massa alta: “Em sembla excessiu. 
Em sembla bé que es faci un lloc 
lúdic i infantil, perquè la zona ho 

requereix, però l’import pressu-
postat i executat em sembla massa 
elevat”, considera el David, mentre 
clava la mirada al nou parc. Al seu 
costat, la Marta, però, discrepa, ja 
que creu que “tota inversió per als 
infants és bona”. Sobre la qüestió, 
Pepe González, regidor responsable 
de Planificació, opina: “Es va fer un 
concurs i va guanyar la millor ofer-
ta qualitat-preu. En aquest poble 
hi ha certa política molt dirigida 
cap als nens que potser altres mu-
nicipis no valoren tant”.  

  Guillem Plans

Euros ha costat 
la nova zona 

temàtica de jocs 
infantils

MIl

270

A la inauguració, que va tenir lloc dissabte passat, centenars d’infants van inundar el parc infantil. || Q. PASCUAL

INfàNCIA | EsPAI PúBlIc
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EduCACIó | comunITAT

Per quart any consecutiu, Castellar 
ha celebrat l’acte de reconeixement 
als alumnes que han realitzat el Ser-
vei Comunitari  del Col·legi El Casal i 
FEDAC Castellar La Immaculada. La 
sala d’actes d’El Mirador es va omplir 
d’alumnes participants i professors, 
però també d’algunes altres persones 
que han participat en aquesta inicia-
tiva, com usuaris i usuàries de l’Obra 
Social Benèfica i de Suport Castellar.

El Servei Comunitari és una 
acció que vol promoure que els alum-
nes de secundària experimentin i pro-
tagonitzin activitats de compromís 
cívic, aprenguin en l’exercici actiu de 
la ciutadania, i posin en joc els seus co-
neixements i capacitats al servei de 
la comunitat. Fins ara, el projecte era 
optatiu, però a partir de l’any que ve 
aquest servei serà obligatori.

Dos centres de Castellar es van 
avançar, però, i tant El Casal com l’es-
cola FEDAC Castellar el van posar en 
marxa des d’un bon començament. 

Els alumnes de 3r d’ESO del 
col·legi El Casal han desenvolupat 
la seva activitat a les entitats Suport 
Castellar i a Càritas Castellar. “Ens 
van plantejar fer el servei amb per-
sones amb malaltia mental. Està-
vem nerviosos, perquè mai ho ha-
víem experimentat, i amb ganes de 

foto de família dels participants en la darrera edició del Servei Comunitari desenvolupat per les escoles El Casal i fEdAC. || Q. P.

 Cristina domene

El casal i FEDAc 
castellar han 
col·laborat amb 
diferents entitats

servei comunitari: creant ciutadania
HISTòRIA | cElEBrAcIó

Divendres i dissabte passat, l’Arxiu 
Municipal va celebrar el Dia Inter-
nacional dels Arxius amb una jor-
nada de portes obertes, a la tarda. 
una vintena de persones, entre ca-
nalla i gent gran, es van apropar a 
l’arxiu per consultar la documen-
tació que s’hi exposava. “Hi va 
haver gent que va trobar famili-
ars als documents i això sempre 
fa gràcia”, recordava l’arxivera Síl-
via Sáiz. Algunes de les persones 
que van acudir a la proposta era la 
primera vegada que visitaven l’es-
pai. Es va fer una visita al dipòsit 
de l’Arxiu Municipal i també es van 
poder veure i tocar documents cu-
riosos i interessants.
Enguany, l’Arxiu Municpal ha vol-
gut posar l’accent en l’agraïment a 
totes les persones que, al llarg del 
temps, han donat documents a l’ar-
xiu. “Gràcies a ells s’ha pogut fer 
l’exposició, i és que gràcies a tots 
podem reconstruir la història de 
Castellar”. Des de l’Arxiu Munici-
pal també es fa una crida perquè 
tothom qui tingui documents a casa 
que cregui que poden ser interes-
sants pugui donar-los per tal que 
quedin ben custodiats i a l’abast de 
les persones.  ||  redACCió  

L’Arxiu Municipal 
celebra el Dia 
Internacional dels 
Arxius

saber com funcionava. A la primera 
visita que vam fer, ja ens van expli-
car les seves experiències, algunes 
van ser molt impactants. Ens van 
tocar molt el cor i aquest contacte 
ens ha ajudat a trencar l’estigma. 
Hem conegut persones increïbles”, 
manifestava l’alumna de tercer d’ESO 
d’El Casal Judit Sánchez, que ha par-
ticipat amb Suport Castellar.  

Els alumnes de 3r de l’ESO de  
l’escola FEDAC Castellar han col-
laborat amb  l’Obra Social Benèfica. 
“És una experiència que no tot-
hom pot fer. És molt gratificant 

veure com els avis es posen con-
tents quan els anem a veure, com-
partim amb ells, fem activitats i ens 
poden explicar la seva història de 
vida als joves”, assegura la Natàlia 
Soler, alumnes de La Immaculada. 

La proposta ha tingut molt bona 
acollida entre les entitats partici-
pants. Suport Castellar, per exemple, 
ja fa 4 anys que hi participa. “Cada 
any els alumnes s’impliquen més. 
Els alumnes participen moltíssim 
de les activitats que se’ls hi propo-
sa i crec que hi gaudeixen”.  Per als 
usuaris de Suport Castellar signifi-

ca establir noves relacions, “crear 
amistats entre generacions dife-
rents i aquesta transversalitat els 
hi ajuda molt”, afirma Cristina Tor-
ras, presidenta de Suport Castellar. 
“És una manera de poder formar 
ciutadans, que els nostres joves 
coneguin millor el poble, cone-
guin projectes diferents, puguin 
aprendre també fora de les aules, 
coneixent persones, iniciatives i 
formar-ne part. Crec que sortim 
beneficiats com a municipi”, va 
assegurar  l’alcalde de la vila, Igna-
si Giménez. 
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L’escola  El  Sol i la Lluna  ha participat al  programa de 
la  Generalitat  de Catalunya mSchools Student Awards, 
a la categoria  Mobile History Map.  El programa consta 
d’aplicacions per millorar el dia a dia. Projectes de geo-
localització amb interès social, cultural i educatiu, i fins i 
tot resoldre els objectius de Nacions Unides mitjançant 
llenguatge computacional. Això són els mSchools Student 
Awards, uns premis que tenen com a objectiu ajudar els 
alumnes i docents a integrar tecnologies digitals a l’aula 
i que ofereix noves formes d’ensenyament i aprenentat-
ge, millorant els resultats acadèmics i d’ocupabilitat. La 
iniciativa, impulsada pel Mobile World Capital Barcelo-
na, ha comptat amb la participació de 120 centres edu-
catius. El dissabte dia 8 a l’Hospitalet es van lliurar els 
premis, en un acte en què van participar 750 estudiants, 
d’entre 6 i 18 anys, que van presentar els seus projectes 
davant de més de 2.000 persones. Durant la cerimònia, 
van intervenir alguns experts com John Hoffman, CEO 
i director de GSMA i Albert Forn, director de mSchools 
del GSMA. L’alumnat de 5è de primària de l’escola cas-
tellarenca, després d’haver treballat el projecte Inves-

tiga amb Cosmocaixa sobre el Patrimoni Industrial de 
Castellar, va decidir que volia compartir d’alguna forma 
tot el treball d’investigació portat a terme. Descobrir tot 
el llegat que la família Tolrà havia deixat a Castellar, des 
de la primera font d’aigua potable fins a la Fàbrica Nova. 
Cercant noves formes de fer-ho, van descobrir l’entorn 
Mobile History Maps, que permetia crear punts d’inte-
rès per geolocalització i compartir-ho públicament. En 
poques sessions als ordinadors van crear un total de 13 
punts amb contingut: text, imatges i enllaços amb in-
formació addicional. Per compartir-ho amb les famílies, 
van crear un joc de pistes per realitzar pel poble. Tota 
aquesta feina feta va ser presentada al concurs mScho-
ols Student Awards en la categoria MHM i, d’entre les 
més de 100 escoles que s’hi van presentar, l’escenari de 
l’escola El Sol i la Lluna va ser seleccionat entre els 10 fi-
nalistes de tota Catalunya. Els alumnes que es van pre-
sentar voluntaris per assistir-hi, les seves famílies i els 
mestres de l’escola van viure una experiència increïble, 
en què van poder veure de prop el gran nivell dels pro-
jectes basats en tecnologies digitals del país.  || redACCió 

Aquesta setmana s’han realitzat les proves d’accés a la universitat (PAU) 
popularment conegudes com la selectivitat. A Castellar, s’hi han presentat 
107 alumnes, 46 del Puig de la Creu i 107 de l’Institut Castellar. Les proves 
s’han desenvolupat els dies 12, 13 i 14 de juny, la següent convocatòria tindrà 
lloc al setembre, concretament els dies 3, 4 i 5. 
Com és habitual, les proves van arrencar amb els exàmens de castellà i cata-
là. Normalment, els nervis habituals dels alumnes a l’hora de presentar-se a 
uns exàmens clau per a ells, disminueixen després de la primera prova: “Es 
posen nerviosos, però si han treballat durant l’any ho porten bé. Més 
que nervis, és respecte, els impressiona també haver d’anar a la univer-
sitat, però s’ajuden entre ells i normalment després del primer examen 
ja es relaxen”, explica la coordinadora de batxillerat de l’Institut Puig de la 
Creu, Anna Gracia. Els alumnes del Puig de la Creu han realitzat les PAU a la 
facultat de Ciències de la Comunicació a la UAB. També les han fet allà els de 
l’Institut Castellar, però en aquest cas a les facultats de Lletres i de Ciències 
Polítiques. “La mitjana de batxillerat és molt alta, confiem que els ner-
vis no els hagin traït i puguin treure bona nota també a la selectivitat”, 
afirma Teresa Ochagavia, coordinadora de Batxillerat de l’Institut Castellar.
Entre els graus que volen cursar els alumnes castellarencs els proper anys 
hi ha estudis molt diversos: Dret, Magisteri, Enginyeria o Ciències Políti-
ques. Els resultats de la prova de selectivitat es donaran el 26 de juny. I del 
26 fins al 28, tots dos inclosos, es podrà sol·licitar la revisió dels exàmens en 
cas que fos necessari.  ||  CriStinA domene

l’escola El sol i la lluna participa 
en els premis mschools Awards

Un total de 107 alumnes 
es presenten a selectivitat

Alumnes i familiars d’El Sol i la lluna durant els mSchool Awards. || CedidA

dos joves repassant els apunts per a les PAu a la biblioteca Antoni Tort. || CedidA

TECNOlOGIA | moBIlE HIsTory mAP ENSENyAMENT| ProvEs PAu
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

 Junts per Castellar

n nombre de caste-
llarencs vam assistir 
a la manifestació de 
dimecres 12 de juny 
a Barcelona per de-

nunciar aquesta farsa de judici a la 
qual estan sent sotmesos els nostres 
líders, les seves famílies i les seves 
idees. Des d’Arc de Triomf vam ser 
testimonis dels últims al•legats de 
les defenses. Emocionats, la ge-
neració de líders de l’1-O van en-
frontar-se amb valentia i emoció a 
una judicatura manipulada que els 
vol veure empresonats durant 16 
anys o més, i a un partit d’extrema 
dreta que, obrant d’acusació parti-
cular, els vol veure morir de vellesa 
entre barrots. I ho diuen alt i clar: 
volen que la sentència serveixi d’es-
carment contra aquells que gosen 
posar en dubte la “unitat d’Espa-

U
Desobeir la injustícia? 
Ho tornarem a fer

continua a la pàgina 11

fOTOS dE lA SETMANA

Un any més, i ja en fa més de 40, els castellarencs de la lleva del 1954, nascuts l’any 1933 i que, per tant, aquest any 
fan 86 anys, van organitzar una trobada de record a la vila. En alguna ocasió, durant tots aquests anys, les trobades 
s’organitzaven en algun punt de la geografia catalana més o menys lluny de Castellar però, perquè la vellesa també 
imposa les seves condicions, ja fa 4 o 5 anys que es porta a terme al municipi vallesà. En algunes edicions anteri-
ors, s’havia fet una visita a l’ermita de les Arenes i un vermut, previs al dinar. Enguany, la convocatòria ha estat di-
rectament al dinar, al Mas Pinetó de Castellar del Vallès. Hi han assistit 22 persones, “alguns amb la seva parella 
i algunes vídues que contiuen venint encara que se’ls hagi mort el marit”, apunta Joan Castells, un dels pro-
tagonistes de la lleva del 1954. 

La lleva del 1954 es va retrobar al Mas Pinetó

Fa temps que amb la directora de 
la Biblioteca Antoni Tort, Carme 
Muñoz, estàvem mirant la manera 
de col·laborar mútuament amb els 
escacs com a tema de fons. 

Agraïments a la 
Biblioteca Antoni Tort

 Salvador Juanpere i Aguiló

I va ser per aquestes festes de Nadal, 
que el Museu Nacional dels Escacs 
volia fer una exposició de les dues 
campanyes per captar comerços i 
empreses per ampliar els jocs del 
Museu. Un bon dia li vaig explicar 
a Carme que volia fer una exposi-
ció i ella sense pensar-ho gens ens 
va proposar poder fer-la a la Bibli-
oteca. Per al Museu ha estat un èxit 
total, i per als afeccionats als es-
cacs ha servit per veure els quasi 
cent jocs dels que formaran part 
el gran mural que es podrà veure 
a l’entrada del Museu. I la Bibliote-
ca va poder oferir a tota la població 
veure els jocs del Museu Nacional 
dels escacs.
Ara, una vegada finalitzada l’exposi-
ció, podem dir que molta, molta gent 
i molt jovent ha vist els jocs que per 
a alguns, si volien veure un deter-
minat joc, haurien d’anar al Museu 
que el tingui a les seves vitrines. I 
per que no dir-ho, la majoria de jocs 
exposats son únics, ningú els podrà 
tenir, ja que son d’exclusiva del nos-
tre Museu.
Per acabar, vull agrair sincerament a 
l’equip de la Biblioteca Antoni Tort, 
encapçalat per la seva directora, 
Carme Muñoz, juntament amb Teia 
Sabater, Mònica Mimó i David San-
tos, per l’ajut i les facilitats per po-
der-me moure i segurament moles-
tar els dies abans de la inauguració 
a tots els que anaven a la Biblioteca. 
I també per molestar el David per 
cada vegada que havia d’afegir-ne 
cap a una de les quatre vitrines.
I també agrair a les empreses i co-
merços de la vila perquè com tan-
tes vegades es diu, que si no hagués 
estat per ells, no hagués estat pos-
sible veure tots aquests jocs. Mol-
tes gràcies. 
Res més, moltes gràcies a tots els 
que han visitat l’exposició, gràcies 
pels comentaris que alguns m’ha 
dit,¡ i m’han fet arribar. Espero que 
en un futur proper, potser ens tor-
narem a veure per culpa dels escacs.Amb l’arribada de l’estiu són mol-

tes les activitats que s’ofereixen a 
les famílies adreçades als infants. 
Des de fa més de 50 anys Colòni-
es i Esplai Xiribec promou colòni-
es d’estiu. 
Un gran nombre d’infants han tin-
gut la oportunitat de viure uns dies a 
colònies d’estiu, i la majoria en tenen 
un bon record, i una gran vivència.
Motius per anar de colònies no en 

A colònies, l’estiu és 
diferent!

 Colònies i Esplai Xiribec falten. Cada infant a créixer en au-
tonomia personal, a organitzar-se, 
a espavilar-se. 
Els infants aprenen a viure com in-
fants, a ser infants.
Afavoreixen la vivència de la con-
fiança amb ell mateix, la gratuïtat, 
del servei pel bé comú, la participa-
ció, l’alegria compartida,…
Fomenten un estil de vida entorn les 
coses senzilles, en què l’important 
són els altres i les estones compar-
tides, a tenir-los en compte. 
Es dona importància a les coses pe-
tites. No hi ha espai per a la compe-
titivitat, ni per al consum.
Es té cura dels hàbits: higiene per-

sonal, menjar de tot, correcció en 
fer les coses.
Hi ha un temps per a cada cosa i 
cada cosa al seu temps: tallers, es-
ports, piscina, excursions, grans 
jocs, vetllades... i es fomenten es-
pais per a la reflexió i la interiori-
tat, per compartir opinions i dialo-
gar… totes les activitats s’inclouen 
dins un horari que afavoreix una 
vivència intensa i única de la vida 
comunitària.
Les activitats es concreten entorn 
un objectiu educatiu i un centre 
d’interès que enguany té per con-
signa: “Estripem etiquetes: TU vals 
molt més!”
Aprenem a no viure pendents dels dis-
positius electrònics i telèfons mòbils, 
a valorar la comunicació presencial, 
afavorir la integració, la interrelació 
amb els altres, i ajudar-los a descobrir 
que hi ha altres possibilitats.
Permeten canviar d’entorn habitu-
al i viure a prop de la natura; gau-
dir d’un espai i un temps per viure 
les vacances quan els pares encara 
han de treballar.
Comporten la separació per uns 
dies de pares i fills, confiats en una 
entitat educativa en el lleure, que 
s’esforça per donar garanties de 
qualitat i alhora afavoreix l’auto-
nomia dels fills i proporcionen uns 
dies de descans dels pares que els 
permet no haver de viure tant pen-
dents dels fills.
Uns monitors-animadors estan ple-
nament dedicats als infants des que 
es lleven fins que van a dormir, tenim 
cura d’ells a l’hora dels àpats, parti-

cipant en les activitats que es porten 
a terme, quan s’ha de col•laborar a 
fer els serveis i a les estones de lleu-
re. L’exemple dels monitors.
Les colònies d’estiu, per a les famí-
lies, i per als infants, és una bona 
oportunitat educativa.

L’article d’opinió ‘Van deixar de som-
riure’ referint-se als encausats pel 
procés, del número 523 de L’ACTU-
AL, em va sorprendre, sobretot per 
la falta d’empatia cap a unes perso-
nes que sense estar jutjades fa més 
d’un any que són a la presó.
Resulta que “funcionàries d’Hisen-
da van destapar fets demostrables 
que s’havien finançat amb diners pú-
blics” quan el seu cap, el Sr. Monto-
ro (no precisament un ‘indepe’) va 
negar-ho públicament.
Al comentar que van deixar de som-
riure, no seria per la sopresa a causa 
de la tergiversació de conceptes?
La comparança amb Al Capone és 
fora de lloc. Com es pot comparar 
uns líders polítics que portaven en 
els seus programes fer un referèn-
dum i que les urnes van validar, amb 
un mafiós?
El que li fa més mal, és que tots hau-
rem de pagar les despeses del pro-
cés, que segons els jutges pugen a 
5,8 M€, tot duplicant conceptes en 
dos jutjats. 
En canvi, no li dolen els 15.000 mi-
lions d’euros de dèficit fiscal que ja 
hem pagat anualment des de 1939, 
almenys, i que en un exercici de 
transparència fiscal espectacular, 
Hisenda va prohibir publicar.
I per finalitzar, diu que el procés ha 
propiciat un “daltabaix social i en-
frontaments vers nosaltres”. 
El daltabaix social l’ha provocat 
l’estat al no tractar la situació de 
forma política i taslladar-la al poder 
judicial, cosa que només complica 
el problema. S’ha plantejat què su-
posa per a les seves vides i les de les 
seves famílies? I per a tots els que 
els van votar?
I ho tornarien a fer.

Resposta a l’article ‘Van 
deixar de somriure’

 Alfred Rius
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opinió

 Rafa Homet*

edacto el parlament 
que dissabte faré en 
nom dels cinc mem-
bres del grup muni-
cipal d’Esquerra Re-

publicana a la presa de possessió 
del nou consistori.
Prevaleixen la il·lusió i les ganes 
de treballar per Castellar i la seva 
gent, que per a nosaltres és la ma-
nera més efectiva de treballar per 
a construir la República que volem.
Però també pesa l’amenaça i la co-
acció de l’estat des del minut zero: 
ens avisen des de la Junta Electo-
ral que, si no prometem el càrrec 
com a ells els agrada, ens inhabili-
taran. I ho recordo mentre escolto 
la intervenció final al judici contra 
els presos polítics, l’amenaça per-
manent contra tots aquells que ens 
dediquem a la política i no tenim les 
mateixes idees que l’Ibex35. 
En Rull brilla quan els recorda que 
“we shall overcome”, que empreso-
nant-los no ens aturaran i acaba ci-
tant Espriu: “i ara digueu: ens man-
tindrem per sempre fidels al servei 
d’aquest poble”.
Els cauran molts anys de presó.
Penso tot això mentre provo de re-
dactar un parlament per a la ceri-
mònia d’investidura.
I les intervencions finals dels pre-
sos polítics m’omplen de motivació 

R
Seguim!

 a cosa no va d’infor-
màtica, aviso. Es trac-
ta d’una nova apli-
cació o d’un nou ús 
d’un producte que 

hem estat acollint innocentment 
a totes les llars durant molts anys, 
sense adonar-nos que en el rebost 
hi teníem un potencial armamen-
tístic capaç de fer enrere tot un es-
camot antidisturbis o, si més no, de 
fer-lo relliscar.
No podem anomenar marques co-
mercials, però el seu característic 
color verd kryptonita fa que sigui 
fàcilment identificable. Sí, recents 
revelacions ens han descobert l’al-
tra cara d’aquest desengreixant de 
rentar els plats. Molt de compte! Si 
sou gent previsora, dels que no us 
agrada quedar curts i resulta que 
teniu més d’un flascó guardat, po-
dríeu acabar acusats de terrorisme 
si us practiquen un escorcoll a casa 
sense avisar.
Suposem que, a partir d’ara s’hau-
ria d’actualitzar el seu etiquetatge, 
detallant acuradament tots els usos 
possibles i advertint que serà neces-
sari disposar d’un permís d’armes 
per poder aprovisionar-se’n. 
Els menors de casa, per tant, ja 
no ens podran portar l’encàrrec 
del súper. 
Es diu que no se’n podran aplegar 
més de dues unitats a la vegada, i 

  bombolles de sabó. || joAn mUndet

Una nova aplicació

L PlAÇA MAJOR

MIQuEl RAMOS
Pintor

 Ignasi Giménez*

issabte, els jardins de 
Palau Tolrà acolliran 
la presa de posses-
sió del nou consisto-
ri i l’elecció del nou al-

calde. Així, al llarg dels propers dies 
donarem a conèixer el nou cartipàs 
municipal 2019/2023, amb la compo-
sició de l’equip de persones que go-
vernaran al meu costat els propers 
quatre anys. 
És un equip divers i representatiu de 
tots el sectors del nostre poble, pre-
parat per decidir i actuar. Però, so-
bretot, és un equip que posarà els in-
teressos de Castellar per davant dels 
seus propis interessos. De la matei-

D
Agraïment immens als 
regidors i regidores que 
s’acomiaden

xa manera que ha passat al mandat 
que ara cloem.
Per tant, abans d’iniciar el nou cicle, 
vull donar les gràcies a vuit perso-
nes que comencen una nova etapa. 
Que seguiran treballant per Caste-
llar al nostre costat, però des d’una 
altra línia. Són l’Àngela, la Marta, el 
Ramon, la Maria Antònia, la Glòria, 
la Pepa, l’Aleix i l’Oscar.
A tots vuit vull agrair públicament la 
seva dedicació, la paciència, el diàleg, 
el consens i, fins i tot, la discrepància.
Hem arribat fins aquí gràcies a tots 
ells i elles. A les hores que han dedi-
cat a pensar en Castellar.
No us penseu que us deixarem tran-
quils, sou massa valuosos i ens cal el 
vostre talent. 
Us necessitem per continuar pensant 
el poble i volem aprofitar la vostra ex-
periència dels darrers anys per se-
guir construint el futur de Castellar.
Sou un exemple per als nous regi-
dors que s’incorporen al nostre pro-
jecte. Un exemple d’honestedat, de 
fermesa, de capacitat de diàleg i de 
generar consens.
Dissabte comença un nou mandat 
municipal i l’exemple de tots vosal-
tres ens ha de servir per governar 
amb responsabilitat, amb la mà es-
tesa a tots els castellarencs i caste-
llarenques.
El vostre exemple ens ha de servir 
per treballar amb la màxima il·lusió 
perquè l’ajuntament sigui la casa de 
tots i totes.
Gràcies immenses de tot cor.
*Alcalde en funcions

ve de la pàgina 10

que caldrà tornar els envasos un cop 
buits acompanyats d’un full de ruta 
tot especificant quin ha estat el seu 
destí. Així mateix, es desenvolupa-
rà tota una reglamentació referent 
a la seva hipotètica disseminació 
via dron, restringida estrictament 
a casos puntuals d’emergència na-
cional i dirigida a objectius total-
ment selectius.
La veritat és que només pensar que 
cada dia hem estat manipulant lliu-
rement aquest perillós producte 

rentant els plats, netejant el greix 
de la bicicleta, fent lúdiques bom-
bolles, aplicant-lo als nostres dits 
per ajudar a treure aquells anells 
que se’ns han fet petits, també per 
netejar els pinzells, etc, etc. 
Em ve a la memòria una frase recur-
rent de la meva iaia que, quan jo era 
petit, juntament amb una compassi-
va mirada, sempre em deia: “Aaiii... 
santa innocència!”.
De fet, posats a fer el trapella —i 
no és pas un consell—, en el cas de 

voler fer relliscar a algú, el millor 
seria fer-ho escampant pells de plà-
tan, per allò  que és més ecològic, o 
també hi serien indicades a tal efec-
te unes caques de gos que, essent 
igualment divertides, no deixen de 
ser naturals i a Castellar encara en 
disposem arreu i a dojo.
Però jo crec que ens ho podem treu-
re perfectament del cap si és que hi 
hem pensat alguna vegada, perquè 
ja estan patinant prou tots solets 
molts dels que s’ho mereixen.                                     

i orgull, i em sap un cert greu pels 
companys i companyes regidores 
que s’esforcen a fer veure que això 
passa molt lluny de Castellar i que 
no va amb ells.
La Dolors, el Josep Ma, la Núria, 
l’Oriol i un servidor prendrem l’ac-
ta de regidors entenent que és un 
gran honor servir el poble de Cas-
tellar i la causa global de la lliber-
tat i els drets humans. I ens hi dei-
xarem la pell.
*Portaveu d’ERC

nya”, un concepte sagrat i que no 
es pot posar en dubte.
Els nostres presos polítics van acu-
sar l’Estat de continuar vulnerant 
tractats internacionals que està 
compromès a obeir, malgrat avisos 
indefugibles per part del Comitè de 
Drets Humans de Nacions Unides, 
Amnistia Internacional i altres or-
ganismes i entitats líder en la defen-
sa dels Drets Humans internacio-
nalment. Van defensar la legitimitat 
i legalitat, sota l’ordenament jurí-
dic internacional que l’Estat està 
obligat a defensar, de l’1 d’octubre 
com a exercici democràtic i de de-
sobediència civil; un exercici pací-
fic i cívic portat a terme per més de 
2 milions de persones.
Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, va parlar per darrera ve-
gada en el marc del judici amb l’ai-
re desenfrenat que el caracteritza i 
va dir unes paraules que el conver-
teixen en la versió catalana de l’ho-
me que va barrar el pas dels tancs 
de l’exèrcit xinès a la plaça de Tia-
nanmen aquell 5 de juny del 1989. 
Sens dubte a la veu, va mirar magis-
trats, fiscals i neo-feixistes (Vox) als 
ulls i els va dir: “ho tornarem a fer”. 
Seguidament, va explicar que la 
desobediència civil no pot ser cri-
minalitzada perquè és gràcies a la 
desobediència que tenim molts dels 
drets que tenim a dia d’avui.
El que hauríem d’intentar canviar, 
va dir, és la situació d’“obediència 
civil” de milions de persones a 

l’Estat que veient com es regalen 
60.000 milions d’euros als bancs 
en un rescat sense precedents a 
l’Europa contemporània, no pro-
testen; el sedentarisme polític dels 
que veient que 11 persones al dia 
moren els mars intentant arribar 
a Europa, no protesten contra un 
Estat que no només no fa res per 
ajudar sinó que a més crimina-
litza els voluntaris que els inten-
ten salvar.
La de dimecres va ser una lliçó 
moral a tota una societat de per-
sones que està veient des del sofà 
com es jutgen als líders catalans. 
Davant d’això, des de Junts per 
Castellar, diem: sí, tornarem a de-
sobeir la injustícia tants cops com 
faci falta. 
Defensarem les institucions i al 
carrer allò que ells no poden de-
fensar des de la presó i l’exili.
Els traurem d’allà dins. Construi-
rem el país que volen evitar que 
construïm a base de barrots, por-
res, vulneracions i més vulneraci-
ons. No deixarem que l’escarment 
públic que està exercint l’Estat 
tingui èxit. 
Per això seguirem lluitant contra la 
normalització d’aquesta situació i 
passarem factura, dia a dia, a tots 
aquells autors i còmplices de la re-
pressió: PP, PSOE/PSC, C’s i Vox. 
Però, per sobre de tot: per això pre-
cisament seguirem insistint un cop 
més en la necessitat d’obrar des de 
la unitat d’acció de totes les forces 
demòcrates i republicanes.

“Sense adonar-nos te-

níem un potencial ar-

mamentístic capaç de 

fer enrere tot un esca-

mot antidisturbis” 
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Primers campions del XXII 
Torneig Joan Cortiella

Aquest cap de setmana va comen-
çar la XXii edició del torneig joan 
Cortiella de la Ue Castellar, en què 
es van conèixer els primers guanya-

dors amb les victòries del Santfeli-
uenc en categoria aleví, Cn terras-
sa en prebenjamí i Ue Castellar en 
benjamí, en què l’equip A segueix 
aconseguint èxits. Aquest cap de 
setmana es jugaran la resta de ca-
tegories del torneig.

doblet castellarenc a 
Sant Julià de Vilatorta

el ciclista Asier Casado va aconse-
guir la victòria en la cursa ciclista de 
Sant julià de Vilatorta (osona) des-
prés de passar la línia de meta jun-

tament amb oriol Alcaraz, després 
de completar els 52 km del circuit 
amb un minut d’avantatge respec-
te al tercer classificat i travessant la 
meta junts. ivet Alcaraz va ser terce-
ra en categoria principiant, la ciclista 
més jove de la categoria.

Xavi Calm dirigint a la uE Cornellà en un partit d’aquesta temporada. || CedidA

calm seguirà creixent lluny de cornellà
El castellarenc 
deixa la banqueta 
de l’equip del Baix 
llobregat per fer un 
salt de qualitat en el 
futbol internacional

  Albert San Andrés

No és un entrenador normal i cor-
rent. Xavi Calm (Castellar, 1981) és 
d’aquelles persones pausades que 
primer observa i després ataca, com 
fa amb el futbol que practiquen els 
seus equips. No és de llançar-se de 
cap al pou, sinó que abans es procu-
ra una xarxa per poder sortir sense 
problemes i seguir progressant.

Així ho ha demostrat en la seva 
carrera professional, en què abans 
d’ocupar el càrrec d’entrenador ha fet 
d’auxiliar amb alguns dels tècnics més 
destacats del moment, una sort que li 
ha propiciat un bagatge i una experi-
ència incomparable per debutar a les 
banquetes amb un èxit aclaparador.

I és que amb el Cornellà, un 
equip modest que va ascendir el 2015, 
ha estat capaç d’aconseguir el quart 
lloc al grup III de Segona B, classi-
ficant-lo per jugar la promoció d’as-
cens a Segona Divisió. A la promo-
ció contra la Ponferradina van caure 
(2-1 a Cornellà i 2-0 a la tornada) con-
tra un conjunt que dos anys abans 
va jugar en la categoria de plata del 
futbol espanyol i amb més possibles 
que els del Baix Llobregat.

“El ‘play-off’ és un moment 
màgic. No té res a veure amb un 

partit de lliga. Al grup III és molt 
difícil arribar a classificar-se, ja 
que és l’objectiu de molts equips po-
tents. El final de lliga ens va donar 
un extra, perquè les últimes dues 
jornades ens ho jugàvem tot. Això 
ens va permetre guanyar a casa, 
però allà es va complicar massa. 
Són moments molt mentals” explica.

Calm també ha estat capaç de 
jugar la final de la Copa Federació 
contra el Mirandés -un altre ex se-
gona divisió- caient per 3-0 a domi-
cili i empatant a dos a casa. 

El tècnic reconeix no haver 
patit en excés el canvi d’un rol a 
un altre: “he tingut la sort d’estar 
amb Martí Cifuentes i Jordi Roger 
de segon, dos entrenadors que et 
donen molt protagonisme i gràcies 
a això, aquest canvi ha estat menys 
rellevant” i resumeix la temporada 
afirmant que “per ser el primer any 
estic molt content de com ha anat. 
Veníem d’un moment molt bo i era 
complicat superar-lo i crec que 
amb la feina de tots hem pogut fer 
una temporada molt bona”.

Potser les dades poden semblar 
poc significatives per als no iniciats 
en el futbol, però tenint en comp-
te que aquesta ha estat la primera 
temporada a càrrec d’un equip pro-
fessional, els números de Calm es 
tornen espectaculars. Són pocs els 
que poden presumir d’un debut així.

En una banqueta professional 
“gaudir del futbol és difícil” perquè 
“només es disfruta guanyant” un as-
pecte en què aquesta temporada “hem 
tingut de tot, amb moments molt 
bons i molt dolents. L’alegria del 
final, però, ho compensa tot”, afirma.

“El futbol és una feina en què 
t’examines cada setmana, però és el 
que t’agrada fer i pel que treballes: 

per crear bones sensacions a la gent 
i que se senti orgullosa de l’equip. No 
depèn ben bé de tu, però sí que depèn 
crear un bon grup” remarca Calm.

El castellarenc però, ha hagut 
de picar molta pedra fins a arribar on 
és, amb una trajectòria que l’ha por-
tat per les banquetes d’alguns dels 
millors clubs catalans: UE Sant An-
dreu, CE L’Hospitalet, Cornellà, Rubí 
o les pedreres del Terrassa, Jàbac i 
CE Sabadell entre d’altres.

“A aquest nivell no s’arriba 
al moment. Hi he arribat després 
de 18 anys entrenant. Has de tenir 
moltes ganes de treballar, una mica 

de sort i aprendre de tothom. He 
après de molta gent i no em consi-
dero que soc el millor o el pitjor. 
Al futbol està tot inventat i el que 
has de procurar és que 22 persones 
tinguin el mateix interès que tu a 
treure resultats bons i aprendre el 
màxim de totes les situacions que 
et venen a sobre. Intentar no fer 
coses complicades, ser coherent i 
pensar ràpid” afegeix. “No sempre 
es pot ser coherent, però mante-
nir una línia que ho sigui és vital”.

El tècnic castellarenc deixa la 
banqueta per signar pel cos tècnic 
d’un equip de les grans lligues euro-

pees, però encara no desvetlla el seu 
futur: “és una oportunitat que no 
puc deixar escapar, és el moment 
de fer aquest pas”, acomiadant-se 
del club on ha estat els últims tres 
anys reafirmant que “estic molt 
agraït al Cornellà per tot el su-
port que m’ha donat i no puc des-
cartar tornar”, un equip del qual 
explica que “ha quedat ben cobert 
en l’apartat tècnic i de direcció” 
després de la seva marxa.

Calm seguirà creixent lluny de 
Cornellà,  és la gran esperança cas-
tellarenca a les banquetes del món 
del futbol. 
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Malauradament, la natació no és un esport en què els castellarencs desta-
quin especialment -excepte en comptats casos- a causa de l’absència d’un 
club potent, una disciplina que sovint absorbeixen clubs com el CN Saba-
dell o el CN Terrassa, on els esportistes han de desplaçar-se per practi-
car esport federat. Martí Cardeñas, de només 10 anys, és un clar exemple 
d’aquesta problemàtica, que no li impedeix ser un guanyador.

El nedador del CN Sabadell va deixar empremta aquest cap de set-
mana en les finals regionals de categoria benjamí, disputades a la pisci-
na Sant Jordi de Barcelona. Cardeñas va tenir presència a dues proves 
de la final, en què va aconseguir la plata en crol amb un temps d’1:15,22 i 
a només quatre dècimes del guanyador. En la final dels 100 estils Q64 va 
imposar-se amb un crono de 0:33,36, sumant l’or. El jove nedador ja s’ha 
postulat com una de les grans promeses de la natació catalana, i després 
d’una temporada nedant per al club H2O de la ciutat d’Odense (Dinamar-
ca), va tornar a casa per seguir amb la seva passió des dels quatre anys. 
L’alumne del Joan Blanquer deixa l’escola castellarenca aquest curs per 
fer el salt a l’escola Santa Clara de Sabadell -una mena de Centre d’Alt Ren-
diment educatiu- on compaginarà l’esport d’alt nivell i els estudis en un 
dels pocs centres que ho permeten en l’àmbit nacional.  || A. SAn AndréS

El dissabte 8 de juny, les pistes d’at-
letisme de Colobrers van ser la seu 
de la jornada prèvia a les finals dels 
campionats de Catalunya d’atletis-
me en sub-10, s-12 i sub-14, organit-
zades pel Club Atlètic Castellar. La 
jornada va tenir una participació de 
més de 1.500 inscrits, pertanyents 
als 80 clubs participants. 13 atletes 
del CAC van aconseguir la classifi-
cació per la fase final que es dispu-
tarà a Lleida.

Pel que fa a la participació local, 
en categoria sub-10, Marc Sánchez 
es va classificar en els 1.000 metres, 
mentre que Marc López en llan-
çament de pilota i Daniela Gaitán 
(6:51,77) als 1.000 metres marxa van 
tenir una destacada actuació.

En sub-12, era Pol Saperas (4,14 
m) qui ho aconseguia, marcant el 
quart lloc en llargada i en pes (8,89 
m). Ricard Martori en llançament de 
pilota, Arnau Cornellas en pes, Irati 
Hernández en els 600 metres, Lucía 
Zorrilla en salt d’alçada i Marina Al-
calde en perxa van ser altres atletes 
locals en la competició.

Antonio Bono, en 80 i 150 me-
tres serà a la final sub-14, juntament 
amb Saúl Corral (220 m i javelina). 
Alejandro Alcalde (pes), Júlia Paul 
(80 m), Eva Andreva (600 m), Laia 
Arderius (triple salt), Laia Rivera i 
Carla Serral (martell), Laia Rome-
ro (1.000 obstacles) i Gina Torres 
(marxa) van competir en la jorna-
da atlètica.

D’altra banda, a les pistes muni-
cipals del Camp Clar de Tarragona, 
on es va disputar la prèvia en catego-
ria sub-20 i sub-23, la castellarenca 
Laura Hernández era setena en salt 
de llargada després d’aconseguir una 
marca de 5,10 m en categoria sub-
23, que li garanteixen una plaça a la 
final i seguir sent una de les millors 
saltadores històriques del CA Cas-
tellar. Uns resultats que garanteixen 
bones actuacions a les fases finals de 
cada categoria.

D’altra banda, remarcar que 
Mónica López va ser campiona en 
martell i subcampiona en pes, i no 
Estela Roldán, com s’assenyalava 
en l’article de la setmana passada 
erròniament.  || redACCió

cardeñas, campió 
de catalunya

colobrers, seu de la prèvia
dels campionats de catalunya

Martí Cardeñas després d’aconseguir el títol de campió. || CedidA Moment d’una de les proves de la jornada disputada a les pistes de Colobrers. || CedidA

NATACIó | c. cATAlunyA ATlETISME | cA cAsTEllAr
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· Quin balanç fas de la temporada?
És difícil fer un balanç de tota la tem-
porada. Des del moment en què agafo 
les regnes al vestidor del Castellar, 
veig un canvi d’actitud, un canvi per 
poder fins-hi tot a aspirar a mantenir 
la categoria. És un equip amb la qua-
litat suficient per jugar a 1a Catalana, 
el gran problema va ser no puntuar de 
setembre a febrer. Per a mi, i crec que 
per a molta gent, això és no competir.

· després d’arribar a l’equip, aquest 
va fer un salt de qualitat molt gran.
Els jugadors eren els mateixos, la qua-
litat sempre l’han tingut, aquests juga-
dors han fet un esforç enorme. Han en-
trenat diumenge tarda, tres i quatre 
dies per setmana mentre hi ha hagut 
opcions, han prioritzat l’esport per da-
vant d’altres coses.

· Què vas canviar per aconse-
guir-ho?
La condició física. Era inexistent. Re-
cordo el primer partit, en què fins a 
tres jugadors em van demanar el canvi 

“Podem compadir-nos o seguir treballant”

 Albert San Andrés

Mitja temporada al primer equip de l’HC 
Castellar li ha servit per deixar emprem-
ta al club amb què tractarà de tornar a 
1a Catalana l’any que ve

ENTREVISTA

RAMON bASSOlS

quan portàvem cinc minuts de partit. 
La condició física en qualsevol esport 
és bàsica. A partir d’un nivell, pot ser 
molt determinant i va ser clau. A par-
tir d’aquí entren aspectes de motiva-
ció, esforç i sacrifici i sobretot que ells 
creguessin que el que podia passar es-
tava a les seves mans i de mica en mica 
s’ho van anar creient i veient que tot 
era possible.

· Vas arribar al club a mitja tempo-
rada. Et queda l’espina de no haver 
arribat abans i haver pogut salvar 
la categoria?
El primer dia que vam parlar et deia 
que tenia una sensació agredolça. La 
segueixo tenint. Tanmateix, les espi-
nes les llenço sempre. Simplement veig 
que no hem pogut menjar ni gaudir el 
peix. Per més bé que vagin o es facin 
les coses, si no aconsegueixes l’objec-
tiu, alguna cosa falla. Podem compa-
dir-nos o seguir treballant. L’equip té 
molt clar què ha de fer i jo també.

· Per a la pròxima temporada subs-
titueixes fidel Truyols en la coor-
dinació del club. Quines seran les 
línies d’actuació principals?
S’està treballant amb cinc objectius 
clars i definits, entre d’altres potenci-
ar l’hoquei femení i treballar l’escola,  
on actualment no hi ha nens que pu-
guin pujar a la categoria més petita.

· la idiosincràsia de l’HC Castellar 
el fa un club especial, molt famili-
ar. És un avantatge o un problema 
per seguir creixent?
L’HCC és un club molt familiar i cal 
mantenir aquest aspecte tan impor-
tant. Cal treballar perquè aquest am-
bient familiar es tradueixi en molta 

força per evitar que els jugadors mar-
xin. També és important aquesta idi-
osincràsia per aconseguir augmen-
tar el nivell. Hem d’aprofitar això per 
aconseguir un clima d’hoquei al club i 
al poble, partint de les escoles i des dels 
més petits fins als més grans.

· S’obre una nova etapa a Segona 
Catalana. Com serà?
Tindrem dos equips a 2a Catalana: el 
que va baixar per tractar d’ascendir i 
un altre de formació per als júniors i 
juvenils. Cal intentar fer un club molt 

competitiu i sobretot molt formatiu 
per als jugadors que van pujant a ca-
tegories superiors. S’ha parlat amb els 
mateixos jugadors juvenils i júniors i 
sobre la taula espero molt d’ells amb 
esforç i treball i sembla que en tenen 
moltes ganes.

· Què necessita l’equip per acon-
seguir l’ascens?
Esforç, sacrifici, superació, motivació, 
treball, estar forts de cap i ment i so-
bretot ser guerrers com han demos-
trat que poden ser. Pujar és complicat, 

al llarg de la temporada hi ha molts alts 
i baixos i caldrà que estiguem a tot gas 
en tot moment.

· Quines novetats veurem en el pri-
mer equip?
Confio plenament en els meus juga-
dors. S’està valorant la incorporació 
d’un jugador, no obstant, confio en jú-
niors i juvenils, que al cap i a la fi, han 
de ser el futur del Club. El que està clar, 
és que una plaça lliure en el sènior que 
volem pujar serà per al juvenil o júnior 
que més s’ho mereixi.  

Ramon bassols va debutar amb derrota en el derbi a domicili contra l’HC Sentmenat, equip d’on procedeix. || A. SAn AndréS

Reconeixement de 
mèrits i valors en l’esport
La Regidoria d’Esports fa una crida a totes les entitats, 
clubs esportius i esportistes a títol individual que vulguin 
participar de l’acte de reconeixement de mèrits i valors 
en l’esport que tindrà lloc dijous 11 de juliol, a les 20 h. 
Si voleu donar a conèixer algun mèrit o valor esportiu, 
ompliu el formulari que trobareu a www.castellarvalles.
cat/meritsesportius, abans del divendres 21 de juny.
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PROPOSTES | Juny I JulIol

nits d’Estiu amb més de 100 propostes
Enguany, es repeteix el Tast d’Estiu a la plaça de catalunya, una iniciativa que fusiona gastronomia i música

El Tast d’Estiu és una de les activitats 
destacades de les Nits d’Estiu d’aquest 
any a Castellar del Vallès. Més d’un cen-
tenar de propostes lúdiques i culturals 
s’aniran succeint durant els mesos de 
juny i juliol a diversos espais a la vila. Al-
gunes de les propostes s’han impulsat 
des de la Regidoria de Cultura; d’altres, 
des de la Regidoria de Joventut, i enca-
ra n’hi ha de programades per entitats, 
col·lectius diversos i revetlles de veïnats.

El Tast d’Estiu és una iniciativa que  
fusiona la gastronomia amb la música, el 
lleure i els jocs d’aigua i que tindrà lloc els 
dies 5 i 6 de juliol a la plaça de Catalunya.  
L’any passat va atraure unes 3.000 per-
sones. En aquesta edició, s’hi podran tro-
bar 10 estands de degustació que obriran 
de les 20 a les 00 hores. 

El Tast s’inaugurarà amb un espec-
tacle itinerant a càrrec de la Balkan Para-
dise Orchestra, a les 19.30 hores. També 
hi haurà actuació del grup de dansa tra-
dicional de Perm (Rússia) Guzel Chul-
man i la rumba de Los Sobrinos, el grup 
de percussió Sound de Secà i la Caste-
llar Swing Band. 

Els espectacles a l’aire lliure comp-
ten enguany amb tres propostes. El dia 
12, la plaça d’El Mirador acollirà Back to 
Classics, un espectacle amb l’acròbata 
Ángel de Miguel García. Divendres 19 es 
podrà gaudir d’Eròtic-Giust, un concert 
als Jardins del Palau Tolrà. Les propos-
tes musicals es tancaran el dia 26 de ju-
liol amb el concert Viladesau. De músic a 
mite, un recorregut per la vida i obra del 
músic i compositor Ricard Viladesau 
amb la Cobla Ciutat de Girona i l’actriu 
Susanna del Saz.

Dissabte 28 de juny es farà la pro-
jecció en alta definició i a través de pan-
talla gegant de l’òpera Tosca, de Puccini. 

A més dels concerts, les Nits d’Es-
tiu compten amb propostes de dimarts 
divendres. Mi Tumbao Sabadell durà a 
terme, per quart any consecutiu, un curs 
gratuït de bachata i roda cubana. En-

guany, tindran lloc a la plaça de Cal Ca-
lissó. També hi haurà sardanes els dijous. 

El Juliol Jove, organitzat per la Re-
gidoria de Joventut, oferirà propostes 
del 2 al 18 de juliol, organitzades per tres 
blocs temàtics. Els dies 2, 9 i 16 de juliol hi 
haurà sortides per a joves de 12 a 17 anys. 
Els dies 3, 10 i 17, sessions de cinema. I el 4, 
11 i 18 de juliol, actuacions d’Edu Mutan-
te, Txabi Franquesa i David Sas.

Les activitats setmanals també in-
clouen el Casterockfest, un cicle de con-
certs organitzats per El Calissó d’en Roca 
que es duran a terme els dies 5, 12, 19 i 
26 de juliol. Cada setmana actuaran dos 
grups que compten amb, almenys, un 
membre castellarenc: Els Visitants, Fi-
rewwod, Pöker, Walking to the Bar, Ro-
otoons, Ginys i Extraperlas. El Calissó 
també oferirà un concert de PIK el 30 
de juny, així com dues sessions de cine-
ma a la fresca.  

Les revetlles i festes tindran lloc des 
de Sant Joan fins a Sant Jaume. Can Car-
ner organitza, del 22 al 24 de juny, la Festa 
Major de Sant Joan. Diumenge 23, l’As-
semblea.cat, el Ball de Gitanes, els Cas-
tellers de Castellar, el Club Atlètic Caste-
llar, el Centre Excursionista de Castellar  
organitzen la Flama del Canigó a la plaça 
d’El Mirador. El mateix dia, les entitats 
Pas de Ball i Tot Ballant han organitzat 
un ball de revetlla a la Sala Blava de l’Es-
pai  Tolrà, amb música en viu.

Dissabte 29 de juny, els Jardins del 
Palau Tolrà acolliran la 3a Nit Embruixa-
da, una proposta de Comerç Castellar que 
tindrà lloc de 19 a 00 h i que consistirà en 
una fira d’artesania, confecció i produc-
tes naturals combinada amb propostes 
esotèriques, tallers per a infants i l’actu-
ació de M. Davis. 

Diumenge 7 de juliol se celebrarà la 
Festa de Sant Cristòfol, amb la 6a concen-
tració de cotxes clàssics i de competició.

Sant Feliu del Racó celebrarà la 
Festa Major els dies 4, 5, 6 i 7 de juliol. 
Can Font i Ca n’Avellaneda la celebraran 
els dies 12, 13 i 14 de juliol. L’Agrupació de 
Veïns del Pla celebrarà la 36a Revetlla de 
Sant Jaume del 19 al 21 de juliol. 

Tast d’Estiu 
a la plaça de 

Catalunya

juliol

5 i 6

  Redacció

Moment de la 

Revetlla de Sant 

Jaume, l’any passat. 

A sota, Sound de 

Secà actuarà al Tast 

d’Estiu. || CedidA
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A qui li rondi pel cap que els nens i 
joves d’avui dia no tenen esma per 
comprometre’s i arremangar-se, que 
s’apunti a l’agenda assistir a la prò-
xima Mostra de Teatre Infantil i Ju-
venil d’Espaiart i l’ETC. Es quedarà 
de pasta de cacauet. Apassionats i 
pencaires, una seixantena d’actors i 
actrius, a la 7a edició d’aquest cap de 
setmana, han deixat clar que tenen 
ganes de créixer i formar-se a dalt de 
l’escenari. I amb més de 500 espec-
tadors, tot un rècord d’assistència.

Molts mesos d’assajos i prepa-
ratius van culminar aquest diven-
dres, dissabte i diumenge en més de 
dotze hores d’espectacles a la Sala 
de Petit Format de l’Ateneu. En total, 
vuit representacions, sis d’aquestes 
amb segell castellarenc i les restants 
propostes egarenques. Per a l’ocasió, 
els actors d’Espaiart van començar 
a preparar les respectives obres al 
setembre i, després de tant esforç, 
per fi en van recollir els fruits: “Amb 
els nens i nenes, valoràvem que ha 
estat la millor edició, perquè tot 
ha anat fluït, ja en sabem més i ha 
anat molt bé de públic, cosa que fa 

El teatre, una eina per transmetre valors
  G. Plans

CRòNICA | mosTrA DE TEATrE InFAnTIl I JuvEnIl

Sis de les representacions d’aquesta edició van tenir segell castellarenc. || Q. PASCUAL

que se sentin molt recompensats. 
Tothom ha acabat molt feliç i ja 
deien que l’any que ve s’ha de tor-
nar a fer”, reflexionava la directo-
ra de l’entitat, Sònia Gatell. 

La VII Mostra de Teatre In-
fantil i Juvenil va arrencar amb El 
despertar de la primavera, una obra 
sobre joves assedegats de viure, de 
conèixer, que tracta temes molt pro-
pers als mateixos actors, cosa que 
demostra que fer teatre no només 
serveix per saber actuar, també és 
útil per formar, transmetre valors, 
educar. En la línia d’acostar l’esde-
veniment al públic jove, també es 
van representar obres dirigides a 
aquest segment d’edat, com Boscos 
endins, Escenes i C’est la vie. Per a un 
públic més infantil, es va poder gau-
dir del musical Mary Poppins i van 
acabar d’amanir el cap de setma-
na les dues representacions amb el 
nom de Funció.

Part dels espectadors de la 
Mostra, que va aconseguir fidelit-
zar part del públic, van ser joves i 
infants. Aquest és un dels objectius 
de l’esdeveniment, no només cen-
trat a ser un aparador d’actrius, sinó 
també atraure a les butaques aquells 
que ompliran els teatres en el futur. 

un grup de dones teixint una manta conjuntament. || g.P.

llEuRE | DIA munDIAl DE TEIxIr En GruP

L’art d’entrellaçar fils surt al carrer
Per a alguns, va ser un dia per reivin-
dicar un passatemps bonic. I també 
una jornada per reunir-se i compar-
tir una bona estona. Aquest dissabte, 
una quarantena de persones van par-
ticipar en el Dia Mundial de Teixir en 
Públic, entaulades per donar visibilitat 
a aquest art durant tot el matí, al car-
rer Sala Boadella. 

En una taula amb gairebé una tren-
tena de cadires, una manta gegant anava 
prenent forma. “Totes estem teixint 

un quadrat, i els anirem enganxant 
per fer una manta gran entre totes”, 
explicava la Montse Cadafalch, de la 
Botiga de les Llanes, organitzadora 
de la jornada.

La manta, però, semblava una 
excusa per reunir-se. “És qüestió 
de passar un dia divertit, la mitja 
té un punt social. Hem fet moltes 
amistats i ara anirem a dinar unes 
quantes per continuar celebrant el 
dia”, afegia. 

La dissenyadora i patronista 
d’Arttaller, Montse Fíguls, també va 
participar en la jornada, que es va ce-
lebrar mundialment. En el seu taller, 
que va consistir a elaborar polseres, 
s’hi van sumar sobretot nens, però 
també adults. L’exercici de teixir, a 
més, va assegurar Fíguls, “desen-
volupa la psicomotricitat perquè 
s’ha de pensar per on fas passar els 
fils, ordenant-los, i coordinant les 
mans”.  ||  g.PLAnS
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Diumenge, a les 12 hores, tindrà lloc la 
primera trobada de corals Memorial 
Conxita Roca, en què participaran el 
Kor Ítsia, el Cor d’Acords de Sabadell 
i el Cor de Gòspel Di-versions. L’acte 
tindrà lloc als Jardins del Palau Tolrà.

Aquesta proposta neix després 
de la mort de Conxita Roca, la caste-
llarenca cantaire del cor Di-Versions. 
“L’Antoni Seguí, membre del cor i 
secretari de l’associació, va pensar 
a fer aquest homenatge”, diu l’Àlex 
Sancho, el president de l’entitat Di-
versions Cor de Gòspel. 

Es va pensar a reunir dues co-
rals més i, d’entrada, “vam contactar 
amb la coral de Santpedor, perquè 
és on ella havia començat a cantar”, 
afegeix Sancho. Però es van trobar que 
alguns membres d’aquest cor no havi-
en arribat a coincidir amb la Conxita i 
que, a més, ja els era difícil tenir temps 
per a la pròpia activitat, així que es va 

desestimar. “I vam pensar en el Kor 
Ítsia, que ho fan molt bé”. El Jaume 
Sala, director de la coral, va acceptar 
participar-hi. També s’hi va oferir el 
Cor d’Acords, amb la directora core-
ogràfica Rosa M. Roca i el director 
musical Cristòfor Agudo. “Nosaltres 
comptarem amb la direcció musi-
cal, com sempre, de l’Anna Esquius, 
i ens acompanyaran un bateria, un 
baix i teclat”. 

L’Ajuntament ha mostrat una 
gran disposició perquè es pogués re-
alitzar l’acte, així ho ha manifestat 
el president de l’entitat. “Tot han 
estat facilitats, la cessió de l’espai, 
el tema logístic de cadires, projec-
tor, etc”. També l’escola Sant Esteve 
ha posat a disposició  l’espai perquè es 
pugui celebrar un dinar amb tots els 
participants. “Allà, passarem unes 
imatges de la Conxita per recorda-
la”.   || m. Antúnez

Aquest divendres, 14 de juny, s’inaugura la nova exposició d’art in-
fantil de l’estudi de dibuix i pintura de Blanca Gibert, a la Sala d’Ex-
posicions d’El Mirador. La mostra es podrà veure fins al 28 de juny, 
en horari d’obertura d’El Mirador. 

L’exposició consta de diverses obres dels 27 nens i nenes d’en-
tre 5 i 14 anys, alumnes de la pintora castellarenca Blanca Gibert. 
Són obres de gran format, fetes amb la tècnica d’acrílic sobre fusta. 
Els temes són el retrat, el paisatge i el bodegó. 

D’altra banda, Blanca Gibert ha quedat finalista al VIII Premio 
Bienal de Pintura Torres García - Ciutat de Mataró 2019, un premi 
internacional, molt consolidat. Gibert va conèixer la notícia diven-
dres passat.   || m. Antúnez

cantada en record a la  
cantaire conxita roca

mostra dels alumnes 
de Blanca Gibert 

Al centre, amb bufanda groga, la Conxita Roca amb di-versions Cor de Gòspel. || CedidA

Quadre de gran format de Violeta Vicente Gibert (11 anys). || CedidA

fragment d’un quadre d’Enric Aguilar. || e. A.

CORAlS | concErT PINTuRA | sAlA D’ExPosIcIons D’El mIrADor ARTISTA | ExPosIcIons

El pintor castellarenc ha inaugurat una 
mostra de pintures a la Sala Rusiñol de 
Sant Cugat aquest dijous. Les obres es 
podran veure fins al 9 de juliol. La mos-
tra constarà de 20 quadres relacionats 
amb el tema mariner, de mides diverses, 
des de 25x25 cm fins a 200x100 cm. La 
tècnica que utilitza és el guix tractat, l’ai-
guada, l’oli i l’acrílic sobre llenç.

S’hi poden veure les tradicionals 
barques a la sorra, al moll, i també els 
velers de navegació mostrant la fora del 
vent i el moviment de les onades. “Com 
a novetat, he intentat incorporar els 
reflexos de les barques a l’aigua pro-
duits per la llum i l’aigua en calma”, 
apunta Aguilar, que es va inspirar en 
Port Lligat, el setembre passat. 

D’altra banda, també segueix ober-
ta la mostra del pintor castellarenc a la 
galeria d’art El Claustre, al carrer Ram-
bla, 25, que es pot visitar fins al 22 de juny. 
El pintor ha fet una exposició de pintu-
res de temàtica marinera, que consta de 
27 quadres.  || m. A.

Enric Aguilar 
inaugura a 
Sant Cugat
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Dissabte, en doble sessió (matí i 
tarda), l’Auditori Municipal va acollir 
el concert de final de curs dels alum-
nes de l’escola de música Artcàdia. 
Les dues propostes van tenir molt 
bona acollida i van omplir la sala de 
gom a gom.

La sessió del matí, protago-
nitzada pels més petits i dirigida 
per Laia Rocavert, va reunir un pú-
blic nombrós i un centenar de nens 
i nenes a l’escenari, que van inter-
pretar el concert Va de danses!. Es 
va poder escoltar una orquestra amb 
alumnes de 6 a 10 anys, diferents 
conjunts instrumentals i el Cor Pe-
tits Músics, que van interpretar un 
recull de repertori de danses de di-
ferents llocs del món a través d’uns 

Fi de curs sonat de l’Artcàdia, en una doble sessió

Dissabte passat, 
l’escola de música va 
oferir dos concerts a 
l’Auditori municipal

personatges que van acabar el con-
cert amb una rumba catalana de 
Landry el Rumbero a partir de les 
nostres cançons populars.

A la tarda, hi va haver una ex-
plosió musical amb la interpretació 
d’un bon repertori de temes, d’estils 
molt variats, que van voler exempli-
ficar el poder transgressor de la mú-
sica. Es va poder sentir des de Pink 
Floyd, Pau Riba, Queen, Stravinsky, 
Alaska, els Beatles, Vivaldi, Peret o 
David Bowie, entre d’altres.

Alumnes de totes les edats van 
conformar tres conjunts orquestrals, 
dirigits per Carles Miró, que es van 
anar succeint, creats per a l’ocasió 
amb instruments tan clàssics com 
moderns, amb els alumnes de cant 
que van posar veu com a solistes i 
també al cor.

El públic, molt entregat,  va vi-
brar i aplaudir la proposta i va de-
manar un bis, i de la mateixa mane-
ra que al matí una rumba catalana 
va tancar el concert, aquest cop va 
ser la popularitzada per Peret, ‘El 
muerto vivo’.  || m. Antúnez

AudITORI MuNICIPAl | ArTcàDIA

Moment del concert de final de curs de l’Artcàdia a l’Auditori Municipal Miquel Pont. || CedidA

El diumenge dia 2, l’Associació d’Amics de l’Ermita de les Arenes i el CEC 
van celebrar la XXI trobada excursionista a l’Ermita de les Arenes per a 
recordar tots aquells excursionistes castellarencs traspassats. La pro-
posta va tenir molt bona acollida. “60 persones van assistir a la missa”, 
segons deien els organitzadors, una missa oficiada pel mossèn Txema 
Cot. Abans de la missa, la coral L’Olivera va oferir un repertori variat. 
Després de la missa, es va oferir un refrigeri per a tothom. Enguany, es 
va muntar un altar amb flors i plantes de l’entorn de l’ermita.  || m. A.

lITÚRGIA I CANT | ArEnEs

XXI Trobada a l’Ermita de les Arenes

PROPERA ACTuACIó | EsGlèsIA cAsTEllAr

Tres cors infantils s’uniran per a un concert

El 16 de juny, a les 18.30 hores, s’ha programat un concert conjunt amb 
el Cor Sant Esteve, el cor Arizmendi Abesbatza, de Mondragón (País 
Basc), i el cor Petits Martinencs, de Barcelona. Aquesta proposta s’em-
marca en el projecte d’intercanvis amb altres formacions corals de l’es-
tat i d’Europa que el Cor Sant Esteve realitza des de fa anys, per esta-
blir vincles amb altres cors i cantaires de fora del nostre país i conèixer 
músiques i cultures d’altres llocs del món. 

El cor escolar Arixmendi Abestbatza està format per més de 100 
cantaires de primària a secundària. Martinencs pertany a la Secció de 
l’Orfeó Martinenc i treballa amb l’Escola de Música de la mateixa enti-
tat, ja que en forma part com a assignatura. El Cor Sant Esteve té previst 
viatjar al País Basc el curs que ve per tornar la visita.  || m. A.

A l’esquerra, la castellarenca Aida llop a l’obra ‘9 to 5’. || CedidA

CASTEllARENCS | TEATrE

Es reestrena 
‘9 to 5’, amb Aida 
Llop, al Maldà
Aquest proper diumenge, 16 de juny, la companyia 
Epidèmia Teatre reestrena 9 to 5, el musical original 
de Broadway, al Maldà Teatre. L’obra compta amb 
la participació castellarenca d’Aida Llop. El guió 
és de Patricia Resnick i el llibret, de Dolly Parton. 
Està basat en la pel·lícula del mateix nom del 1980. 

Epidèmia Teatre ha traduït i adaptat drama-
túrgicament i musical l’obra per acostar-la al pú-
blic català. És un musical viu i còmic que comp-
ta amb històries quotidianes portades a l’extrem.

La història transcorre al anys 80, una època 
en què la societat semblava que havia incorporat 
una sèrie de canvis socials que havien sorgit dè-
cades abans però fa falta una petita empenta per 
què es facin reals. El muntatge es podrà veure fins 
al proper 24 de juny i les entrades ja es poden ad-
quirir al Maldà Teatre.  ||  m. A.

El Club Cinema Castellar Vallès es 
clou aquest diumenge, 16 de juny, a 
les 18.45 hores, a l’Auditori Munici-
pal Miquel Pont. La sessió propo-
sada és del Cicle Gaudí i es titula 
7 raons per fugir. Comptarà amb la 
participació de dos dels tres direc-
tors de la pel·lícula, Esteve Soler i el 
Gerard Quinto. 

7 raons per fugir és una comè-
dia negra que critica àcidament la 
societat partint de set històries quo-

tidianes amb personatges portats a 
l’extrem de les seves circumstànci-
es. La pel·lícula barreja horror i co-
mèdia amb moments d’humor negre 
tan estranys com pròxims.

Compta amb un repartiment 
de luxe: Emma Suárez, Jordi Sán-
chez, Sergi López, Àlex Brendemühl, 
Aina Clotet, David Verdaguer, Vicky 
Peña, Alain Hernández, Lola Dueñas 
i Francesc Orella.

El film mostra set visions sur-

realistes d’una societat disfuncional 
al voltant de la família, la solidaritat, 
l’ordre, la propietat, la feina, el pro-
grés i el compromís. 

Es va estrenar al festival SXSW 
d’Austin (EUA) i va participar poste-
riorment a la secció oficial del Festi-
val de Màlaga. Aquest mes de juny 
és la pel·lícula seleccionada del Cicle 
Gaudí, que impulsa l’Acadèmia del 
Cinema Català a 40 poblacions d’ar-
reu del territori.  || redACCió

CCCV | cIclE GAuDÍ

El Club Cinema Castellar clou la temporada amb comèdia negra
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dESTAQuEM EXPOSICIONS

agenda del 14 al 23 de juny de 2019

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 a 01 h - MÚSICA
faves lliures 
sessió de reggae + servei de barra 
lloc: cal Gorina 
org: Assemblea llibertària de 
castellar 

20 h - PROJECCIó 
docsbarcelona del mes:  
los Reyes 
Auditori municpal 
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’Ajuntament  
2019-2023 
Jardins del Palau Tolrà 
org.: Ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diumenge 16 
 
De 10 a 13.45 h - ESPORT 
Campionat de Catalunya de Clubs 
Màster 
Pistes municipals d’atletisme 
org.: club Atlètic castellar

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.: club cinema castellar vallès 
 
 
 
Dilluns 17 
 
De 21 a 23 h - bAll 
Curs de salsa  
(iniciació i salsa social) 
calissó d’en roca 
org.: calissó d’en roca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimecres 19 
 
9.30 h - PROPOSTA 
Caminada saludable:  
Camina i fes salut 
sortida des de la porta del cAP 
org.: Ajuntament  
i àrea Bàsica de salut 
 
 
 
Dijous 20 
 
20 h - XERRAdA 
“desobediència civil”, a càrrec de 
Gabriela Serra 
sala d’Actes d’El mirador 
org.: cDr castellar 

21.30 h - MÚSICA
Jam session al Calissó 
El calissó d’en roca 
org.: calissó d’en roca 
 
 
 
DivenDres 21 
 
18 h - MÚSICA 
Actuació dels combos i grup de 
folk de l’EMM Torre balada 
El calissó d’en roca 
org.: El calissó d’en roca

De 20 a 01 h - MÚSICA
Concert de swing 
sala Blava de l’Espai Tolrà 
org.: Associació cultural subsòl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissabte 22 
 
23 h - bAll 
ball Popular amb dJ RC 
c. de can carner 
org.: Av de can carner 
 
 
 
Diumenge 23 
 
De 9 a 14 h - PROPOSTA 
festa Major de Can Carner 
can carner 
org.: Av de can carner

A partir 20 h - PROPOSTA 
Arribada de la flama del Canigó i 
foguera de Sant Joan 
Pl. d’El mirador 
org.: Assemblea.cat, Ball de 
Gitanes, castellers de castellar, 
cAc, cEc, cAl 
Hi col·labora: Ajuntament

23 h - bAll
Gran ball de Revetlla  
amb el duet Cava 
sala Blava de l’Espai Tolrà 
org.: Pas de Ball i Tot Ballant 

23.30 h - PROPOSTA 
Revetlla Popular amb  
l’Orquestra Potoma 
c. de can carner 
org.: Av de can carner 

docsbarcelona del Mes: ‘los 
Reyes. una mirada canina’
divendres 14 · 20 h
Auditori municipal

‘Los reyes’ és un documen-
tal que se  centra en la histò-
ria de dos gossos petaners que 
viuen a l’skatepark més antic 
de Santiago de Xile, el parc 
Los reyes. els veritables reis 
d’aquesta història són el Fútbol 
i la Choa, dos gossos que han 
convertit aquest espai obert, 
ple de patinets i adolescents re-
bels, en casa seva. Aquest és el 
retrat d’un microcosmos vist 
des del punt de vista caní. La pel-
lícula ha estat reconeguda als 
festivals més importants a ni-
vell internacional i ha guanyat el 
Premi especial del jurat a millor 
documental idFA, el més presti-
giós en el món documental. 

1a Caminada popular nocturna #sotalalluna
caminada popular nocturna de 6 km o 10 km 
6 de juliol del 2019. Inscripcions obertes. 
Informació: http://centrexcursionista.
entitatscastellar.cat/diba_agenda/1a-caminada-
popular-nocturna-sotalalluna-2019

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

Setmana cultural de l’EMM Torre balada
Activitats per a totes les edats
Del 17 al 21 de juny, cada dia a partir de les 16.30 h
organització: Emm Torre Balada

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, dimecres a les 12.30 h
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“La vida s’encongeix o s’expandeix en proporció al coratge de cadascú”
Anaïs Nin

penúltima

fARMàCIES dE GuàRdIA 
 
 
DIvEnDrEs 14 PERMANyER 
DIssABTE 15 yANGÜElA 
DIumEnGE 16 CASTEllAR 
DIlluns 17 CATAluNyA 
DImArTs 18 VIlà 
DImEcrEs 19 EuROPA 
DIJous 20 CASANOVAS 
DIvEnDrEs 21 ROS 
DIssABTE 22 CASTEllAR 
DIumEnGE 23 yANGÜElA 

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

@josclick @clarafogons @tonibullon
Quina hora és? Llibertat a la cala Santa Clara esmorzar a la Provence

INSTAGRAM · @lactual 

Pastisseria Sant Jordi
C. Roger de Llúria, 4 local 1

T. 93 715 99 71 · M. 646 029 083

Preparats per a 
la revetlla?

Recoma-
nació

dolors barcons Rovira 
81 anys · 06/06/2019

Jacinto león Encinas
84 anys · 09/06/2019

Josep Rodés Girona
86 anys · 09/06/2019 

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

Fa res parlàvem de la Quaresma, i ja estem amb 
“les mans a la massa”, concentrats amb les co-
ques de Sant Joan! L’estiu és ben a prop, i com 
marca la tradició catalana, per la revetlla toca 
menjar coca i, preferiblement, de fruita confitada.

Certament, la coca deriva del tortell amb ous, 
de forma rodona i clar culte al sol. Actual-
ment, però, existeixen tantes varietats com 
gustos o preferències, de manera que tots/
es puguem gaudir d’una de les nits més mà-
giques de l’any amb una bona boca i acom-
panyat d’un tast de cava ben fresc.

Algunes les trobareu amb una capa de crema 
pastissera o crema cremada, amb pinyons, 
ametlles, iogurt, xocolata, i un llarg etcète-
ra... però sigui com sigui, pastissers/es i tas-
tadors/es, seguim fent força perquè, tot i les 
evolucions inevitables, les nostres tradicions 
es mantinguin intactes!

Dolça coca, i feliç revetlla! 

MEMòRIES dE l’ARXIu d’HISTòRIA 

Un grup de treballadors -manyans, fus-
ters, llauners i aprenents- fent un recés 
a la feina, probablement després de 
dinar, esperant el senyal de tornar a la 
feina a la tarda. Són a sobre les voltes 
de la gran quadra dels telers, on donen 
les vidrieres de les diferents seccions 
de reparació i manteniments.  || FonS: 

joSeP m. Ferrer VoLtà || AUtor: deSCone-

gUt || teXt: ALBert AntoneLL || ArXiUhiS-

toriACASteLLAr@gmAiL.Com ||  FACeBook.

Com/ArXiUhiStoriA 

fàbrica de can 
barba, 17 de juliol 
de 1948



deL 14 AL 20 de jUnY de 2019

la contra

Amanda yélamos

Ser voluntària et 
canvia la vida, a 
mi m’ha millorat

Voluntària de Creu Roja

Q
.  

P
A

S
C

U
A

L
Té 17 anys. Assegura que ser voluntària li ha canviat 
la vida i l’ha ajudat a superar moltes inseguretats, 
com la timidesa. Al setembre farà un grau mig 
d’Atenció a Persones amb Situació de Dependència 

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
empàtica
un defecte que no pots dominar?
La timidesa
una persona que admires?
La meva àvia
Quin plat t’agrada més?
Les llenties amb arròs
un animal?
el dofí
un estil musical?
el flamenc
una pel·lícula?
‘La lladre de llibres’, de Brian Percival
un llibre?
‘nadar o morir’, Arturo Padilla de juan
un viatge pendent?
nova York
un somni?
Formar una família
un comiat?
Fins aviat

”

“

· des de quan col·labores amb la 
Creu Roja?
Jo volia fer-me voluntària fa dos anys, 
però no em decidia a anar i finalment 
aquest gener vaig prendre la decisió, 
gràcies a una companya que va ani-
mar-me a anar-hi. Ella estava fent 
un projecte amb nens i això em va 
engrescar del tot, perquè m’agrada 
aquest àmbit i m’agrada molt ajudar, 
empatitzo amb les persones. 

· Per què vas  fer-te voluntària?
Crec que jo soc aquí per ajudar els 
altres. Creu Roja lluita pels drets de 
tothom. Per exemple, participo en un 
projecte de nens i nenes, i ells tenen 
els seus drets i necessiten ajuda per 
continuar vivint amb normalitat el 
seu dia a dia. Nosaltres els propor-
cionem els suport que necessiten 
per continuar.

· Com és diu el projecte en què 
participes?
És el programa Èxit Escolar, que es 
fa també a Castellar, tot i que jo el 
desenvolupo a Sant Llorenç Savall. 
Hi vaig els dimarts i hi participen 
10 nens, derivats de serveis socials. 
Després de classe ens trobem a la 
mateixa escola i fem una sèrie d’ac-
tivitats. Primer berenen, quan aca-
ben, porten el seu plat a rentar per-
què també es potencia treballar els 
hàbits i les responsabilitats i després 
ja ens posem amb els deures o amb 
les activitats, per reforçar la coope-
ració, el treball en equip o les dife-
rents intel·ligències.

· I com està anant?
Molt bé. És molt divertit i se’ns fa 
curt, fins i tot. Tenim des d’infants 
més petits fins als 12 anys i alguns 
d’ells són germans. L’altre dia, per 
exemple, vam fer una activitat mo-
tivacional. Ens posàvem un paper a 

l’esquena i cada company t’escrivia 
una qualitat que li agradava de tu. Els 
hi va agradar molt perquè es van ado-
nar que tenien moltes coses bones i 
maques que ells no havien advertit.

· Rebeu formació per desenvolu-
par aquest projecte?
Sí, vaig fer una formació més gene-
ral quan vaig entrar, la que fan tots 
els voluntaris, i una més específica, 
que vaig fer de manera semipresen-
cial, per portar a terme Èxit Escolar. 
A més, també fem trobades de volun-
taris. I aquí es treballa més a través 
de la pràctica i del joc. 

· El cap de setmana passat vau fer 
colònies amb els nens del progra-
ma. Com va anar?
Sí, van ser uns colònies provincials. 
Vam anar amb els nens de Sant Llo-
renç i els de Castellar. Va ser dur però 
gratificant. Dormíem poc a les nits i 
fèiem moltes activitats durant el dia, 

però compensa quan veus la il·lusió 
dels nens. Les fem perquè, com nor-
malment no poden anar a les colònies 
de l’escola, que puguin gaudir també 
de l’experiència. De fet, es passen tot 
l’any demanant per les colònies. 

· Què t’aporta el projecte amb 
els nens?
Dones per rebre i això és molt maco. 
Els nens no perden mai la il·lusió i 
si s’enfaden, demanaran perdó. Els 
guies i veus com el teu esforç té efec-
te. Per exemple, jo he vist a les co-
lònies com el meu grup era un bon 
equip. S’havia de fer un talent show 
i cada vegada que baixava un com-
pany de l’escenari la resta anaven a 
abraçar-lo. 

· Hi ha lloc per a tothom a la Creu 
Roja?
Sí, si vols ser voluntari s’adapten al 
teu horari i a la teva situació. Però sí 
que suposa un compromís i no tot-

hom el té. Fem una crida perquè ne-
cessitem persones voluntàries. Hi 
ha molts àmbits en què participar: 
infants, gent gran, aliments, fira... 

· Què els diries, a la gent, per ani-
mar-la a fer-se voluntària?
La felicitat que tu veus quan fas coses 
per la gent et compensa l’esforç. Els 
diria que val la pena, perquè et can-
via la vida, a mi m’ha millorat. Em 
sento molt millor, tinc menys vergo-
nya a l’hora de relacionar-me, estic 
més formada. Per exemple, fa un any 
no m’hagués banyat a la piscina a les 
colònies per la timidesa i aquest any 
ho he fet i ho he gaudit molt. 

· Ara, a l’estiu, continuaràs col-
laborant?
Sí, però com el programa Èxit no es 
fa a l’estiu, col·laboraré amb un casal 
d’estiu d’avis. És un projecte nou que 
estem planificant ara. Estic molt en-
grescada! 

 Cristina domene


