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Setmanari d’informació local

Arrenca l’onzè mandat democràtic
Ignasi Giménez repeteix com a alcalde per 
quarta vegada escollit per la majoria absoluta 
dels 12 regidors de Som de Castellar-PSC

L’oposició del nou consistori estarà liderada 
per ERC, que compta amb 5 regidors, seguida 
de Junts per Castellar (2), la CUP (1) i C’s (1)

Els 21 membres del consistori en una foto de grup posterior al ple de constitució, dissabte passat a l’entrada dels Jardins del Palau Tolrà. El ple tindrà aquest mandat 10 dones i  11 homes. || q.pascual
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actualitat ple de constitució

“Cal un pacte entre generacions 
per lluitar contra el canvi climàtic”
Ignasi Giménez va ser reescollit alcalde per quarta vegada, tercera amb majoria absoluta, amb els 12 vots del seu grup

L’onzè mandat de la democràcia local tindrà 
com a alcalde Ignasi Giménez, reescollit per 
quarta vegada, la tercera amb majoria ab-
soluta. De fet, en el seu parlament, el propi 
Giménez va subratllar que, aquesta vegada, 
“amb més suports que mai, en la curta i 
atzarosa història de la nostra democràcia 
local, que enguany compleix 40 anys”. El 
seu grup municipal tindrà 12 representants 
–11 marca la majoria absoluta del ple– i esta-
ran acompanyats dels cinc d’ERC liderats per 
Rafa Homet –en tenia 4 el mandat passat-, 
dels dos de Junts per Castellar –hereva dels 
dos regidors amb què comptava el PDeCAT 
i que tindrà en Pau Castellví el seu portaveu– 
i les novetats de la CUP i Ciutadans, forces 
que han aconseguit entrar amb els seus caps 
de llista respectius: Marga Oncins i Matías 
de la Guardia. L’acte de constitució del ple i 
investidura de l’alcalde va tenir lloc dissabte 
passat al migdia als Jardins del Palau Tolrà, 
davant la presència unes 300 persones en un 
matí de força sol i calor.

Un cop investit alcalde gràcies als 12 
vots del seu grup, Ignasi Giménez va ver-
tebrar el discurs en tres eixos: posar Cas-
tellar al centre de la política local i esten-
dre la mà a la col·laboració dels grups de 
l’oposició –“el que importa és Castellar, 

 J.G.

Com és tradició, el ple de constitució del nou Ajuntament va tenir lloc a l’escenari dels Jardins del Palau Tolrà. En la imatge, el discurs final de l’alcalde, Ignasi Giménez. || q. pascual

per això ens han escollit”–; treballar per 
un poble obert, plural i divers amb mirada 
inclusiva –“abandonem el frontisme, els 
cordons sanitaris, les línies vermelles...”, 
va dir en referència a la situació política ca-
talana-; finalment, i com a principal nove-
tat, va plantejar tota una bateria de propos-
tes que s’englobin dins d’un “pacte entre 
generacions contra el canvi climàtic” 
–“cal que Castellar esdevingui un refe-
rent de la sostenibilitat al nostre país, 
en una vila verda”.

Sobre aquesta darrera qüestió, l’al-
calde va dir que cal trencar amb “el consu-
misme depredador” per deixar a les pro-
peres generacions un “Castellar millor 
que el que ens vam trobar nosaltres”. Per 
fer-ho realitat va demanar explícitament la 
implicació de la gent jove, prenent l’exem-
ple de l’activista sueca Greta Thunberg, 
que amb 16 anys ja és un referent mundi-
al de la lluita contra el canvi climàtic. Els 
reptes mediambientalistes d’aquest man-
dat seran, segons va dir, “incrementar els 
percentatges de reciclatge, començant 
per la modificació del sistema de recolli-
da, que tothom vagi a peu o amb bicicle-
ta pel centre urbà, implantar energies 
renovables a les instal·lacions munici-
pals, convertir-nos en una porta d’en-
trada al Parc Natural i obrir-nos nova-
ment al riu Ripoll”.

tindrà l’equip 
de govern 

aquest mandat 
(la majoria 

absoluta és 11)

REGIDORS

12

tindrà 
l’oposició: 
5 ERC, 2 

JuntsxCast, 1 
CUP i 1 Cs

REGIDORS

9 Giménez pren la vara d’alcalde de mans de Pepe González, el regidor més gran del ple. || q.p.

El discurs de l’alcalde també va 
voler tenir una pinzellada històrica i, a la 
vegada, mostrar el tarannà feminista de la 
seva agenda de govern recordant la figu-
ra d’Emília Carles Tolrà, “una dona que 
va contribuir decisivament en el poble 
que tenim avançant-se al seu temps 
en la millora de les condicions de vida 
i laborals dels treballadors i treballa-
dores de la Tolrà”. “Apel·lo a la seva 
empremta per convocar-nos a totes i continua a la pàgina 3

tots, ara, a una nova gran transformació”.
Tampoc va oblidar citar segurament 

un parell de temes que marcaran l’agenda 
política de la vila: la creació d’una piscina 
descoberta –“adequada a les necessitats 
d’un municipi de 24.000 habitants i a 
preus populars”– i desencallar l’enllaç di-
recte a l’autopista aquest mandat “d’una 
vegada per totes”.
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Unes 300 persones van assistir a la constitució del nou consistori dissabte passat al migdia. || q. pascual

El líder de l’oposició serà Rafa Homet, que 
amb cinc regidors ha aconseguit consolidar ERC 
al consistori quan fa dos mandats havien per-
dut la representació municipal. En aquest cas, 
Homet va recordar que el resultat de les passa-
des eleccions li havien atorgat a ERC “la repre-
sentació més gran obtinguda mai en aquest 
consistori des de les eleccions que van dur 
la República el 1931”. El portaveu d’ERC es va 
mostrar orgullós de representar a Castellar “uns 
ideals  pels quals hi ha gent a la presó”. “Avui, 
que es constitueix l’Ajuntament de Castellar 
i la resta d’ajuntaments de Catalunya, hem 
de reivindicar un cop més que no és un mo-

ment normal, que tenim presos polítics per 
proposar exactament el mateix que propo-
sem nosaltres: que la República és la millor 
forma de govern i que els conflictes polítics 
es resolen votant. Avui són ells, demà podem 
ser nosaltres”. Sobre el procés, Homet també 
va dir que “malgrat les trampes, malgrat la 
repressió, no defallirem. Buscarem incan-
sablement l’acord, el pacte, el consens i el di-
àleg, fins i tot quan al davant no hi ha ningú 
amb ganes d’escoltar”.

Sobre Castellar, Homet va subratllar la im-
portància dels reptes que s’acosten els propers 
anys, “reptes que no es resoldran discutint 
sobre quina administració és la competent 
per a resoldre-ho, sinó aplicant polítiques i 
accions valentes, i aquí ens hi trobareu sem-
pre”. El portaveu republicà va citar la millora 
de la qualitat de vida de les persones, el foment 
de la cultura, l’esport i la inclusió social i educa-
tiva,  “un segon institut escola i una nova gran 
piscina descoberta són necessaris i urgents”. 
També va apostar per una transformació del Ri-
poll, “és una gran oportunitat, no una barre-
ra”. Finalment, i després de citar Jordi Cuixart 
al judici del procés, Homet va culminar amb les 
paraules d’Oriol Junqueras al tribunal que l’ha 
jutjat al Suprem: “Serem forts perquè ningú 
ens derroti. Serem nobles perquè ningú ens 
humiliï. Serem humils perquè ningú ens ofen-
gui i seguirem sent nosaltres perquè ningú 
ens oblidi”. “I nosaltres cinc, humilment, hi 

afegim: hi deixarem la pell”, va reblar Homet.
L’impacte del darrer dia del judici del pro-

cés va estar molt present en la majoria d’in-
tervencions, com també es va fer evident en 
el primer discurs ja com a portaveu de Junts 
per Castellar, Pau Castellví: “No podem obli-
dar que hi ha sigles còmplices de la repres-
sió que estan fent patir presó i exili a bones 
persones i a les seves famílies”. Castellví es va 
posar com a repte per a aquest mandat “tras-
lladar l’al·legat  dels presos, com la desobe-
diència, també al nostre poble”. Malgrat tot, 
segons va dir, no s’ha de caure en “l’espiral de 
la crispació” i, per això, es va mostrar a favor 
de fer “una oposició constructiva i de mà es-
tesa”: “Els temps que venen són molt compli-
cats: o s’afluixa en l’àmbit de país i de poble, 
i esperem que la base [independentista] s’ei-
xampli, o intentem que no es continuïn vul-
nerant els drets i llibertats ciutadanes amb 
noves mobilitzacions contundents”. En aquest 
sentit, va dir que serà necessari que “els que 
estan al capdavant de l’Ajuntament ho de-
mostrin amb fets i no només amb paraules”.

Marga Oncins, la primera representant mu-
nicipal de la CUP a l’Ajuntament de Castellar, va 
marcar les línies mestres d’aquesta força políti-
ca que s’estrena a la política local. “Els resultats 
electorals ens situen amb 4 anys més de majo-
ria absoluta i ben poca cosa es pot fer. Però la 
CUP no es quedarà quieta. No ens conformem. 
Ens posarem a treballar amb un peu a dins 

l’Ajuntament, però molts més als carrers”, 
va dir Oncins, que va vertebrar el seu discurs 
confrontant eixos ideològics i polítics: “Porta-
rem participació allà on hi ha silenci, diver-
sitat allà on hi ha homogeneïtat, transparèn-
cia allà on hi ha opacitat i feminisme allà on hi 
ha patriarcat”. Al discurs d’Oncins tampoc van 
faltar contundents referències a la situació naci-
onal: “Treballarem per l’alliberament nacio-
nal i el camí  cap a la república catalana”, va 
apuntar tot afegint que també caldrà “l’embat 
al règim del 78 instal·lat al nostre municipi”. 
“Ens instal·larem en la desobediència allà on 
hi ha acatament”, va culminar.

El punt de certa crispació el va donar Ma-
tías de la Guardia, el representant de Ciutadans 
que, com en el cas de la CUP, ha aconseguit per 
primera vegada representació al ple castella-
renc. Entre les escridassades d’una part dels 
assistents al ple va plantejar al secretari muni-
cipal “una qüestió d’ordre” perquè va conside-
rar irregular la forma amb què van prometre el 
seu càrrec els regidors i regidores independen-
tistes. Segons va subratllar De la Guardia, “no 
s’ha produït un acatament explícit i incondi-
cionat a la Constitució”. En aquest sentit, l’al-
calde li va replicar que existeix jurisprudència al 
respecte i que d’una manera o una altra totes i 
tots havien promès el seu càrrec de forma legal. 
Abans del petit incident que es va produir amb 
la petició de De la Guardia, el representant de 
Ciutadans va dir que desenvoluparia una oposi-

El regidor de C’s va 

qüestionar com havien 

promès el càrrec els regidors 

independentistes i va ser 

escridassat pel públic

ció “responsable, amb idees que segurament 
encara no han estat plantejades al ple i amb 
un to de cordialitat”.

diverses formes de prometre el càrrec

Les maneres de prometre el càrrec de regidora 
o regidor van ser força diverses i cada grup ho 
va fer seguint un patró similar. Els representants 
de Som de Castellar-PSC van prometre “amb fi-
delitat a la meva consciència i al poble de Cas-
tellar”, els d’ERC van triar la fórmula de l’Asso-
ciació de Municipis per la Independència (AMI) 
manifestant el seu “ferm compromís amb els 
valors de la República catalana” i per la cons-
trucció “d’una Catalunya políticament lliure”. 
Els representants de Junts per Castellar també 
van fer una adaptació de la proposta de l’AMI –un 
discurs avalat jurídicament per evitar impugna-
cions–, Marga Oncins (CUP) es va declarar “úni-
cament sotmesa a la voluntat popular” i dis-
posada a treballar “per la independència dels 
països catalans”. L’obertament constituciona-
lista Matías de la Guardia va prometre assumir la 
responsabilitat de regidor pel poble de Castellar i 
en defensa de la Constitució. De totes les prome-
ses i juraments, la més personal segurament va 
ser la del regidor d’ERC, Josep Maria Calaf, que 
va prometre continuar treballant per una Repú-
blica atalana radicalment democràtica. “Si ho 
aconseguim farem els ciutadans més feliços 
[...]. Si no ho aconseguim, almenys ho haurem 
intentat fins als límits del pacifisme”, va dir.

ve de la pàgina 2
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L’equip de govern ha presentat aques-
ta setmana el nou cartipàs munici-
pal pel qual es regirà l’ajuntament 
els propers quatre anys, després de 
la investidura d’Ignasi Giménez com 
a alcalde de la vila en el ple de consti-
tució de dissabte passat. Segons un 
comunicat municipal, l’organigrama 

Un cartipàs estructurat en quatre grans àrees
Com a novetats, destaquen les noves regidories de Transició Ecològica, Cicle de Vida, Feminisme i LGTBIQ+

polític recupera el funcionament de 
les àrees, que havien desaparegut 
durant el mandat passat, de mane-
ra que les regidories s’agruparan a 
partir d’ara en cinc grans àmbits de 
gestió: l’Àrea de Territori i Soste-
nibilitat, coordinada per Pepe Gon-
zález; l’Àrea de Drets Socials i Ser-
veis a les Persones, que encapçalarà 
Joan Creus; l’Àrea de Serveis Cen-
trals, que coordinarà Yolanda Rivera; 

AJUNTAmENT | noU GoVERn mUnICIPAL

l’Àrea d’Impuls Econòmic, Cultural 
i Esportiu; que tindrà Anna Mármol 
al capdavant, i, finalment, l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana, Convivència i 
Civisme, coordinada per Pepe Leiva. 

L’alcalde va signar dilluns pas-
sat el decret d’organització, que a 
banda de crear aquestes cinc grans 
àrees, estructura el consistori en un 
total de 22 regidories, quatre més 
que en l’anterior mandat, a més de 

 Redacció comissionats que funcionaran de 
forma transversal: un d’Atenció a 
Sant Feliu del Racó i Urbanitzacions 
que assumirà Pepe Leiva, i un altre 
per a la Promoció de la Vila que anirà 
a càrrec d’Àngela Bailén.

territori i sostenibilitat

En relació a les competències de 
cada àrea, destaca la creació de la 
Regidoria de Transició Ecològica 

dins l’Àrea de Territori i Sostenibi-
litat. Aquesta nova regidoria esta-
rà encapçalada per Pepe González i 
comptarà amb dos regidors adjunts, 
Pepe Leiva i Yolanda Rivera, i assu-
mirà competències com ara l’elabo-
ració d’un pla d’acció de transició 
ecològica, el desplegament del pla 
especial del Riu Ripoll, la gestió de 

ÀREA DE DRETS 
SOCIALS I 

SERVEIS A LES 
PERSONES

ÀREA DE 
TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

ÀREA D’ImPULS 
ECONÒmIC, 
CULTURA I 
ESPORTIU

ÀREA DE
SERVEIS 

CENTRALS

COmUNICACIÓ

SEGURETAT 
CIUTADANA

CONVIVÈNCIA I 
CIVISmE

COmISSIONAT 

D’ATENCIÓ A SANT 

FELIU DEL RACÓ I 

URBANITZACIONS

COmISSIONAT 

PER LA 

PROmOCIÓ DE 

LA VILA

Cooperació i
Nova Ciutadania

Activitat
Econòmica

LGTBIQ+
Innovació
Gestió del Talent

De Feminisme

Treball
Diversitat i
Polítiques Inclusives

Cicles de Vida

Esports
Atenció Social
i Salut Pública

Cultura

Educació

Joan Creus Pepe GonzálezAnna mármol Yolanda Rivera

Habitatge
Organització i
Recursos Humans

Espai Públic Responsabilitat Social

Transició Ecològica Serveis Generals

Projectes Urbans Economia

continua a la pàgina 5

ALCALDIA
Ignasi Giménez

Anna margalef

Ángela Bailén

Ángela Bailén

Dani Pérez

Joan Creus

Dani Pérez

Joan Creus

Anna mármol

Anna mármol

Joana Borrego

Anna mármol

nakor Bueno

Pepe González

P. González/ Y. Rivera/P. Leiva

Pepe González

Pepe Leiva

Yolanda Rivera

Yolanda Rivera

Anna mármol

Carol Gómez

Joan Creus

Pepe Leiva

Pepe Leiva A. Bailén

 F
O

N
T

: a
J.

u
c

a
s

T
E

ll
a

R



DEL 21 AL 27 DE JUNY DE 2019 05

actualitatnou mandat municipal

Dos veïns de Castellar formaran 
part del consistori de Sabadell 
aquest mandat, que va arrencar 
dissabte passat amb el ple de cons-
titució a tots els municipis de Ca-
talunya i de l’Estat. Es tracta de 
Jesús Rodríguez i Carlos de la 
Rosa, veïns tots dos de Sant Feliu 
i les urbanitzacions, que van con-
còrrer a les eleccions municipals 
a la llista electoral del PSC que 
encapçalava Marta Farrés, can-
didata que finalment va aconse-
guir l’alcaldia de la ciutat veïna. 
D’aquesta manera, tant Rodríguez 
com De la Rosa comptaran amb 
papers destacats dins del govern 
que ha dissenyat Marta Farrés: en 
el primer cas, Rodríguez –vincu-
lat al món sindical a través de la 
UGT– serà el tercer tinent d’alcal-
de i responsable de Cohesió Ter-
ritorial, desenvolupament urbà, 
seguretat i civisme, i Carles de la 
Rosa portarà la Regidoria de Cul-
tura. D’altra banda, cal recordar 
que Elisenda Alamany –el man-
dat passat regidora de Decidim 
Castellar– va entrar al consisto-
ri de Barcelona com a número 2 
de les llistes d’ERC.   || REdacció

Dos castellarencs al 
consistori de Sabadell

A dalt, Jesús Rodríguez. A baix, 

Carlos de la Rosa. || cEdidEs

POLíTICA | AJUnTAmEnT DE SABADELL

residus, el transport i la mobilitat, o 
el programa Castellar, Vila Florida, 
entre d’altres. També dins de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, el seu 
coordinador, Pepe González, conti-
nuarà encapçalant les carteres de 
Projectes Urbans i Habitatge, men-
tre que Pepe Leiva també continua-
rà sent el responsable de la Regido-
ria d’Espai Públic.

drets socials i serveis a les persones

Pel que fa a l’Àrea de Drets Socials 
i Serveis a les Persones, destaca 
l’aposta per concentrar en la Regi-
doria de Cicles de Vida l’atenció a la 
infància, l’adolescència, la joventut i 
la gent gran, a més de la coordinació 
dels projectes transversals Planet 
Youth, Educació 360 i de prescrip-
ció social. Aquesta cartera anirà a 
càrrec de Dani Pérez, que també as-
sumirà la Regidoria de LGTBIQ+, 
de nova creació, adreçada a l’asses-
sorament, atenció, informació i vi-
sibilització d’aquest col·lectiu, així 
com a la promoció de la diversitat 
d’orientacions sexuals, identitats de 
gènere i models familiars. 

Una altra novetat remarcable 
és l’aposta per la Diversitat i Políti-
ques Inclusives, que s’ha traduït en 
la creació d’una regidoria específi-
ca que anirà a càrrec d’Anna Mar-
galef. Aquesta regidoria desenvolu-
parà el pla de suport a les persones 
amb diversitat funcional i coordina-
rà el suport a famílies i teixit asso-

ciatiu que treballa en aquest àmbit. 
A més, cal remarcar la creació de 
la Regidoria de Feminisme, que as-
sumirà Àngela Bailén, que s’ocu-
parà de dur a terme una auditoria 
d’igualtat, de desenvolupar el pla 
d’igualtat i de gestionar els serveis 
d’atenció a les dones. Bailén també 
gestionarà la Regidoria de Coope-
ració i Nova Ciutadania.Per últim, 
Joan Creus, que coordinarà l’àrea, 
assumirà directament la gestió de 
les regidories d’Educació i d’Aten-
ció Social i Salut Pública. 

economia, cultura i esports

Una altra novetat d’aquest mandat 
és l’agrupació en una sola àrea de les 
regidories encarregades de l’impuls 
econòmic, cultural i esportiu. En serà 
titular la regidora Anna Mármol, que 
gestionarà directament les regido-
ries d’Activitat Econòmica, Treball 
(noves denominacions a les antigues 
regidories de Promoció Econòmica i 
Ocupació) i Innovació i Gestió del Ta-
lent. Aquesta darrera regidoria im-
pulsarà nous projectes com el Lab 
Castellar i gestionarà l’equipament 
d’El Mirador. Dins d’aquesta matei-
xa àrea, Joana Borrego assumirà la 
gestió de la Regidoria de Cultura i 
Nakor Bueno serà el responsable de 
la cartera d’Esports.

serveis centrals

D’altra banda, Yolanda Rivera serà el 
referent de l’ajuntament en tots els 
assumptes vinculats a règim intern, 
dins la nova Àrea de Serveis Centrals. 

Ella serà la responsable de les regi-
dories d’Economia i de Serveis Gene-
rals, mentre que Anna Mármol con-
tinuarà al capdavant de la Regidoria 
d’Organització i Recursos Humans. 
Dins d’aquesta àrea, també destaca 
la creació de la Regidoria de Respon-
sabilitat Social, que assumirà Carol 
Gómez, i que s’ocuparà de tots els 
aspectes vinculats al govern obert 
(transparència, dades obertes i par-
ticipació) així com a les accions que 
tenen a veure amb la responsabilitat 
social corporativa de l’Ajuntament.

seguretat ciutadana i civisme

La darrera àrea és la de Seguretat 
Ciutadana, Convivència i Civisme, 
que comptarà amb una regidoria 
de nom idèntic que anirà a càrrec 
de Pepe Leiva. L’única regidoria no 
adscrita a cap àrea i que dependrà 
directament d’Alcaldia, juntament 
amb els dos comissionats, és la de 
Comunicació, que continuarà ges-
tionant Joan Creus, com en el pas-
sat mandat.

sis tinències d’alcaldia

D’altra banda, el nou organigra-
ma municipal també ha comportat 
canvis dins de les tinències d’alcal-
dia. En concret, aquest mandat hi 
haurà sis: l primer tinent d’alcalde 
serà Joan Creus; la segona tinència 
d’alcaldia recaurà en Anna Már-
mol; la tercera, en Pepe González; 
la quarta, en Yolanda Rivera; la cin-
quena en Pepe Leiva, i la sisena en 
Dani Pérez. 

ve de la pàgina 4
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TONI SANTOS
President de Comerç Castellar

CISCO ALTARRIBA
Cap Bombers Voluntaris de Castellar

CRISTINA TORRAS
Presidenta de Suport Castellar

TXEmA COT
President de Via Solidària – Càritas

RAFAEL SERRA
President del CEC

mONTSE DA SILVA
Presidenta Ass. de Pensionistes 

mONTSE GATELL
Presidenta de l’ETC

PEP mARTí
Responsable difusió Vilabarrakes

“Demanem la màxima implicació amb el comerç 
local. Sabem que és difícil de gestionar, tampoc 
és que s’hagi fet malament, però s’ha de seguir 
en la línia de fomentar i dinamitzar al màxim el 
petit comerç local. L’acció de l’Illa del Centre és 
relativament nova, i crec que hem de deixar pas-
sar el temps per poder fer una valoració perquè 
és complicat analitzar a curt termini els canvis 
d’hàbits de la gent. La deficiència d’aparcament 
és un tema complicat, que s’està mirant des de 
fa temps com es pot gestionar. Falten places 
de pàrquing, per això una de les peticions que 
fem és que l’aparcament del Mercat Municipal 
s’obri els 365 dies l’any les 24 hores al dia. És el 
que reivindiquem”.

“Demanem més sensibilitat respecte a la ne-
teja dels boscos per evitar incendis forestals i 
un risc per a la població. Penso que això seria 
una de les tasques que l’ajuntament hauria 
de fer els propers anys i, a més, amb ganes. El 
gran problema que tenim dels boscos és que 
en els darrers anys estan creixent de manera 
desmesurada i hi ha tanta quantitat de com-
bustible acumulat que s’han tornat perillosos, 
per tant, cal una gestió forestal. S’han de dur 
a terme una sèrie de mesures, com netejar les 
lleres. Evidentment, tal i com estan les coses, 
sinó es fa des de l’administració és difícil, per-
què actualment els boscos no són rendibles i 
ningú se n’encarrega”. 

“Des de l’àmbit de salut mental, nosaltres tenim 
en ment constituir una taula de salut mental. 
N’hi ha moltes taules constituïdes arreu de Ca-
talunya i estan donant molts bons resultats. És 
a dir, unes coordinacions des dels àmbits dels 
serveis a les persones. Per tant, la nostra rei-
vindicació per als propers quatre anys és po-
der-nos agrupar i constituir aquesta taula per 
donar una atenció millor i concreta al col·lectiu 
de salut mental. La idea és poder treballar de 
manera transversal entre tots, perquè a l’hora 
de fer aquelles polítiques adreçades a aquests 
col·lectius comptin amb nosaltres en el moment 
d’establir-les, ja que d’alguna manera som espe-
cialistes en el tema i tenim experiència”. 

“Nosaltres demanaríem una millor coordina-
ció entre els serveis socials de l’ajuntament 
i tots els voluntaris que atenem i observem, 
que estem en contacte amb aquestes perso-
nes amb necessitats. El que hem trobat a fal-
tar de vegades és sincronització. Sabem que 
hi ha entrevistes rotatives per part dels ser-
veis socials, però demanem un nivell més, un 
grau més alt de coordinació. Actualitzar més 
la informació, perquè les situacions de les per-
sones van canviant. No sé quina seria la fór-
mula a seguir, però en tot cas posar-ho sobre 
la taula. Crec que si hi ha diàleg i participació 
entre totes les parts, els encerts del nou ajun-
tament seran més grans.”

“Considero que a Castellar hi ha molta gent 
que fa esport, però crec que sempre s’ha 
d’anar fomentant. Totes les ajudes i sub-
vencions que l’Ajuntament dona a les enti-
tats perquè puguem anar tirant estan molt 
bé, per tant, una de les peticions seria que 
les mantinguin, que no desapareguin. D’altra 
banda, per parlar d’una acció més concre-
ta, crec que és molt important per al poble 
que en els propers anys es pugui tirar enda-
vant el projecte del riu Ripoll, per a nosal-
tres, com a entitat, seria fantàstic. Fer un iti-
nerari per poder anar a caminar, a córrer... 
seria un lloc de natura idoni per fer esport 
per a tota la ciutadania”.

“Estem força contents, però demanem que 
hi hagi una comissió o una representació de 
gent gran a l’ajuntament. Hem de pensar que 
la gent gran té moltes coses a dir i a aportar, 
i a més, tenint en compte que Castellar és 
defineix per tenir un índex molt alt de gent 
gran. I també ens preocupa el tema de pla-
ces de residència. 
No sé de quina manera es podria solucionar 
o resoldre, però seria un tema a tractar. Ne-
cessitem més places. A més, volem traspassar 
activitats del Casal Catalunya al casal d’avis 
ubicat a la plaça Major perquè no sigui només 
un casal de jocs, sinó que hi hagi la mateixa 
vida que al Casal Catalunya”.

“Demanem al nou consistori, en l’àmbit 
cultural, que hi hagi unes polítiques públi-
ques culturals reals. Que hi hagi un projec-
te de municipi, també en l’àmbit de la cultu-
ra. Sembla ser que en altres àmbits és molt 
més fàcil construir un discurs polític, però de 
construir unes polítiques públiques, també 
ho ha de ser en l’àmbit cultural. L’Esbart Te-
atral de Castellar demana atenció, demana 
suport del consistori i demana també res-
pecte per les accions culturals que duem 
a terme a Castellar des de fa ja més de 100 
anys. En tot cas, nosaltres continuarem ofe-
rint la nostra acció cívica i cultural directa 
per a la ciutadania de Castellar”. 

“Des del col·lectiu Vilabarrakes i com a en-
titat representativa dels joves, considerem 
que a Castellar falta desenvolupar polítiques 
adreçades al jovent. Creiem que el nou go-
vern ha de dinamitzar l’oci perquè els joves 
tinguin l’opció de quedar-se a la vila, ja que 
habitualment han de marxar a Sabadell o 
a altres ciutats per sortir de festa o per fer 
activitats culturals. Això, seria una petició 
més general, si anem a la cosa concreta, el 
que proposem és que a la Festa Major hi hagi 
un Punt Lila, com en els darrers anys, però 
dut a terme per persones especialitzades, 
sobretot en els actes més multitudinaris de 
la Festa Gran”. 

Les peticions del teixit associatiu
Comença un nou mandat municipal i les entitats de la vila volen un govern compromès amb el món associatiu. Alguns 
líders d’entitats representatives de diversos àmbits de la societat castellarenca realitzen peticions al nou consistori

Que l’aparcament municipal 
funcioni els 365 dies de l’any, les 
24 hores del dia

Demanem una millor gestió 
forestal  dels boscos del munici-
pi per evitar els grans incendis 

La nostra petició és constituir 
una taula de salut mental per 
donar una millor atenció

Posarem sobre la taula buscar 
una fórmula  per millorar la 
coordinació entre les parts

Demanem que no desapareguin 
les subvencions a les entitats que 
ens ajuden a tirar endevant

Volem que hi hagi una comissió 
de gent gran a l’ajuntament 
perquè puguem tenir veu al poble

La nostra petició és que el  go-
vern faci en el nou mandat polí-
tiques públiques culturals reals

Proposem que a la Festa Major 
hi hagi un Punt Lila dut a terme 
per persones especialitzades

” ” ” ”

” ” ” ”

“ “ “ “

“ “ “ “

COmERç mEDI AmBIENT BENESTAR SOCIAL SOLIDARITAT

ESPORTS GENT GRAN CULTURA JOVENTUT
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Un cap de setmana per celebrar Sant Joan

Una imatge de la revetlla popular de Sant Joan de Can Carner de l’any passat amb molts dansaires seguint el cantant de l’orquestra. || q.pascual

El calendari d’aquest any fa que Sant 
Joan caigui en dilluns i, per això, la festa 
no es limita tan sols a la revetlla sinó a tot 
el cap de setmana del 22 i 23 de juny. La 
festa a Castellar arrencarà aquest dis-
sabte amb la tradicional Festa Major de 
Can Carner organitzada per l’associació 
de veïns. L’entitat ha triat per comen-
çar un seguit de tres dies de festa amb 
un ball popular a càrrec del DJ R.C. al 
carrer Can Carner a partir de les 23 h.

Diumenge 23, l’associació de veïns 
de Can Carner ha programat una mati-
nal en què no faltarà la petanca  a la plaça 
Pompeu Fabra –on hi haurà premis per 
als tres primers classificats–, xocolatada 
a plaça Sant Joan per gentilesa del bar 
Can Mariano, concursos infantils de di-
buix i de fang al local social, exhibició de 
Castellers de Castellar a la plaça de Sant 
Joan al punt del migdia i un vermut po-
pular a partir de les 13.30 h al local soci-
al de Can Carner. 

A partir de les 20 h, la festa es tras-
llada al centre de Castellar amb la Nit del 
Foc, la Nit de les Bruixes o la Nit del Ros. 
Concretament,  a la plaça d’El Mirador, 
on l’Assemblea.cat, el Ball de Gitanes, 
els Castellers de Castellar, el Club At-
lètic Castellar, el Centre Excursionista 
de Castellar i la CAL faran l’arribada de 
la Flama del Canigó, a què seguirà l’en-
cesa d’una foguera de Sant Joan amb 
coca i cava gratuïts a partir de les 22 h. 
L’acte inclourà la recepció de la Flama, 
parlaments, la lectura del missatge de 
la Flama, ballades de Gitanes i actuació 
de Castellers. 

  Jordi Rius

TRADICIONS | SoLSTICI D’ESTIU

Molt a prop de la plaça d’El Mira-
dor, al carrer Torras, hi haurà una re-
vetlla organitzada per Nigromante, Car-
bons Ernest, Peixos Marina i la Posidònia 
amb sopar a la brasa i música en directe 
de Joan Tena. 

La recentment constituïda associa-
ció de veïns El Pujalet [veure notícia de la 
pàgina següent] organitza al carrer Retir 
la Revetlla de Sant Joan amb una botifar-
rada a partir de les 21 h al preu de 5 euros 
per als socis, 1 euro més per als no socis. 
La venda anticipada de tiquets es pot fer 
a l’escola Artcàdia, al mateix carrer , de 
16 a 20.30 h. A més, a partir de les 23 h, 
hi haurà música en directe amb el grup 

Hi haurà la Festa 
major de Can Carner, 
l’arribada de la Flama 
del Canigó i una 
revetlla al carrer Retir 

Toca-me-la. La festa també continua el 
mateix diumenge a Can Carner, ja que 
a partir de les 23.30 h hi haurà una re-
vetlla popular amb l’Orquestra Potoma.

Dilluns dia 24, dia de Sant Joan, a  
Can Carner, a partir de les 12 h, es farà 
una gran festa holi amb música i colors. 
Una hora més tard, la festa seguirà amb 
un bany d’escuma. La tarda de Sant Joan 
es farà un taller de rumbes i a continua-
ció sevillanes a partir de les 19.30 h. Des-
prés, ja per tancar la festa, hi haurà un 
sopar popular a les 21 hores i tancarà les 
celebracions la cantada d’havaneres amb 
el grup La Mar Blava i un rom cremat a 
partir de les 22 h.

Uns ingredients que no poden fal-
tar a tota revetlla de Sant Joan són les 
coques i els petards. En aquest sentit, 
pastisseries locals com la Sant Jordi o 
Villaró han  elaborat les tradicionals co-
ques de llardons, de fruita o de crema 
en diferents formats per satisfer els di-
ferents comensals que se solen reunir 
a la revetlla de Sant Joan. Pel que fa als 
petards, els establiments de pirotècnia 
aquests dies fan ofertes especials com 
el 4x3 que està realitzant la botiga Da-
vidana fins a Sant Joan.  La botiga Stop 
obre aquests dies el seu establiment es-
pecialitzat en petards del carrer Passeig 
Tolrà amb ofertes diferents cada dia. 

Les que 
celebraran Can 

Carner, el carrer 
Retir i el carrer 

Torras

REVETLLES

3

Carme Prat Fontcuberta va rebre dilluns de la setmana passada la Medalla Cente-
nària de la Generalitat de Catalunya en un acte que es va fer al seu domicili i que va 
comptar amb l’assistència de familiars i de l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, i els 
tinents d’alcalde Joan Creus i Anna Màrmol. Palmira Martí Feixas va rebre dilluns, 
17 de juny, la medalla a la Residència Les Orquídies, que va comptar amb l’assis-
tència de familiars, l’alcalde, el regidor Creus i treballadores i usuàries del centre.

La Medalla Centenària és un reconeixement de la Generalitat lliurat pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a totes les persones residents a 
Catalunya que han complert 100 anys d’edat o estiguin a punt de complir-los. Es 
tracta d’una medalla commemorativa personalitzada. Les dues castellarenques 
s’han afegit a la llista de castellarencs i castellarenques que han arribat a complir 
cent anys. A la vila  hi ha 10 persones que superen el segle de vida. Totes elles són 
dones: set tenen 100 anys, dues ja n’han complert 101 i una en té 102.  || REdacció

Carme Prat i Palmira Martí 
compleixen 100 anys

RECONEIXEmENT | mEDALLA CEnTEnàRIA

Carme Prat, amb un ram de flors, amb familiars, amics i autoritats. Al costat, Palmira martí a la residència Les Orquídies. || cEdida
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La nova entitat inclou 
els veïns dels carrers 
Bassetes, Retir, Calvari, 
Església i Sant Iscle

El Pujalet és el nom del turó sobre el qual 
s’edifiquen les cases dels carrers Basse-
tes, Retir, Calvari, Església i Sant Iscle. 
En homenatge a aquesta zona i al nom 
que uneix tots aquests carrers, un grup 
de veïns ha impulsat l’associació El Pu-
jalet. “Per Festa Major i per Sant Joan 
ens ajuntem –de fet aquest dissabte or-
ganitzen una revetlla amb sopar popu-
lar–, tallem el carrer i fem festes. Fa un 
parell d’anys, se’ns va acudir que po-
dríem associar-nos”, constata la presi-
denta de la nova entitat, Elisabet España. 

La nova associació de veïns podria 
representar uns 150 domicilis dels car-
rers Bassetes, Retir, Calvari, Església i 
Sant Iscle. 

“Pensem que el carrer de l’Es-
glésia o el Parc de Canyelles són zones 
amb prou entitat perquè estiguin ben 
ateses i ben representades”, explica Es-

neix l’associació veïnal El Pujalet per 
potenciar els carrers del nucli antic 

PARTICIPACIÓ | noVA EnTITAT

paña. A més de la presidenta, l’associació 
compta amb Emília Garcia com a vice-
presidenta, Anna Miras com a secretà-
ria i Carles Miró com a tresorer.

Entre les queixes de la nova junta fi-
gura “el mal funcionament de la pilona 
del carrer Retir, que hauria de funcio-
nar sobretot en els horaris d’entrada i 
sortida al col·legi El Sol i la Lluna –que 
està al carrer Bassetes–”, el “mal estat” 
de les voreres i els problemes d’aparca-
ment. “Ens trobem que s’ha arreglat 
el carrer Major i l’Illa del Centre i la 
gent que no pot aparcar ho fa als nos-
tres carrers, i nosaltres no podem anar 
més enrere perquè tenim els horts i el 
parc de Canyelles. Si no podem apar-
car als nostres carrers, se’ns genera 
un problema”, adverteix España. 

Un altre problema que han detec-
tat els veïns és l’estat en què es troben 
els solars com els que hi ha al carrer Cal-
vari o Retir. La presidenta de l’entitat 
admet “que es podrien condicionar 
i donar-los una nova utilitat potser 
més social perquè els nens hi juguin 
o muntar un hort urbà a més d’anar-
lo cuidant”. La queixa també s’estén al 
voltant del parc de Canyelles “que està 
en molt mal estat”. L’entitat es vol reu-
nir amb altres entitats veïnals de la vila 
“per veure quines són les seves dinà-
miques, inquietuds o si podem com-
partir coses”. 

La iniciativa ja ha tingut cert ressò 
entre el veïnat i fins i tot ja han rebut al-
guna consulta al correu aavvelpujalet@
gmail.com.  || J. RiusEls membres de la junta, Carles miró, Anna miras, Emília Garcia i Elisabet España. || cEdida

Són el nombre 
d’habitatges 
que inclou la 

nova associació 
de veïns El 

Pujalet

DOmICILIS

150
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Un estiu amb més mosquits tigre 

És un turista habitual a Castellar del Vallès 
i a la resta del territori català quan s’enfilen 
les temperatures i s’intueix l’estiu. És fàcil 
de reconèixer i ens hem acostumat a veure’l 
volar a un pam del terra, amb la seva apa-
rença tigrada. Però el cert és que el mos-
quit tigre no es va detectar per primera 
vegada a Catalunya fins a l’estiu de 2004.

El mosquit tigre és una espècie inva-
sora que va arribar des del sud-est asiàtic 
i se’l tem perquè pot transmetre diverses 
malalties com el dengue, el chikungunya o 
el Zika. Segons detalla el Departament de 
Salut, a Catalunya s’han detectat casos im-
portats d’aquestes malalties, i tots aquests 
tenen antecedents d’haver viatjat a zones 
endèmiques com són el sud-est asiàtic, 
l’Àfrica o el Carib i d’haver estat picats 
per mosquits durant la seva estada. En 
aquest sentit, des del Departament aler-
ten que enguany les condicions climato-
lògiques, després d’una primavera més 
humida del que és habitual, són propícies 
perquè el mosquit tigre arribi amb més vi-
rulència arreu del país.

evitar acumulacions d’aigua estancada

El mosquit tigre prefereix les zones fos-
ques i amb vegetació, i necessita una 
quantitat molt petita d’aigua estancada 
per pondre els ous. Concretament, no 
creix en acumulacions d’aigua de més de 
200 litres, ni a les aigües en moviment. 
Des de l’Ajuntament, a través del portal 
castellarvalles.cat, es recull un protocol 
per evitar la proliferació del mosquit, és 
a dir, la posta d’ous i el creixement de 
les larves aquàtiques. Així, és recoma-
nable buidar regularment o retirar qual-
sevol recipient de l’exterior que pugui 

El mosquit tigre es caracteritza per la seva aparença ratllada, amb taques blanques i negres. || cEdida

Avís similar en un pipicà de Terrassa. || cEdida

L’insecte nouvingut del sud-est asiàtic prefereix les zones fosques i amb vegetació, amb àrees d’aigua estancada

acumular aigua com ara ornaments, jo-
guines, cendrers, gerros o plats de sota 
els testos.

Una altra mesura eficient és tapar, 
mitjançant una tapa o una tela de mos-
quitera prima, els recipients a l’exterior 
que es consideri imprescindible mante-
nir amb aigua. Ara bé, també s’han de 
netejar de restes vegetals de les canale-
res de recol·lecció d’aigües de les teula-
des, així com els embornals dels patis, i 
evitar acumulacions d’aigua en les zones 
de drenatge o canals de desguàs.

D’altra banda, un altre aspecte im-
portant és cobrir els petits forats i de-
pressions del terreny que acumulin aigua 
i evitar els forats naturals presents en 
troncs. Finalment, cal mantenir com-
pletament eixutes les basses o les pisci-
nes quan estiguin buides. Les piscines de 
plàstic s’han de buidar periòdicament, i 
si no es fan servir, cal retirar-les. En el 
cas de les basses o les fonts, una bona 
solució és col·locar peixos, que actuaran 
com a depredadors.

app mosquito alert 
Tanmateix, la lluita contra el mosquit 
tigre també es lliura a través de les TIC. 
N’és un exemple l’aplicació de mòbil que 
ha creat l’observatori Mosquito Alert, 
amb la col·laboració del Centre d’Inves-
tigació Ecològica i Aplicacions Forestals 
(CREAF) i l’aval de la Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). 
L’app Mosquito Alert permet els ciuta-
dans alertar de la presència del mosquit 
tigre, entre altres insectes invasors, a 
través de fotografies i geolocalització. 
Aquesta informació és validada poste-
riorment per un equip d’investigadors 
que actualitza el mapa. Mosquito Alert 
està disponible de manera gratuïta per 
a dispositius Android i iOS.  

 Rocío Gómez 

Vola baix i pica fins el crepuscle

+ mOSQUIT TIGRE

El mosquit tigre és força petit, d’entre 2 i 10 mil·
límetres, i  no vola en grans grups. Pica de dia o 
durant el crepuscle, preferentment a la part baixa 
de les cames, perquè acostuma a volar baix. A di·
ferència d’altres mosquits, pica més d’una vegada 
per alimentar·se, és molt actiu. Per tant, només un 
mosquit pot causar estralls a les nostres cames. És 
una espècie molt resistent, que pot arribar a mossegar 

a través de la roba, si és fina, però que no aconsegueix 
traspassar un material gruixut com el d’uns texans. 
Les femelles són les que piquen perquè necessiten la 
proteïna de la sang per desenvolupar els ous. L’àmbit 
d’actuació del mosquit tigre és de prop de 400 metres. 
Acostuma a quedar·se a la vora d’aigües estancades i 
del punt de cria de les seves larves. Aquests mosquits 
moren quan baixen les temperatures, durant les 
primeres setmanes de la tardor. Tanmateix, els seus 
ous són molt resistents i poden aguantar les baixes 
temperatures de l’hivern, i es desclouen amb la 
pujada de temperatures de la primavera, quan torna 
a començar al cicle d’aquest insecte. Després de sis 
dies d’haver sortit de l’ou, esdevenen adults.

SALUT | VIA PúBLICA 

Tancament dels pipicans per avís d’enverinament

L’ajuntament ha tancat temporalment els pipicans de la vila. És una 
mesura preventiva que es va prendre la setmana passada ja que 
a les zones d’esbarjo per a gossos han aparegut anònims que avi-
sen de la presència d’un producte tòxic en aquestes instal·lacions. 
Segons ha alertat l’ajuntament en un comunicat “s’aconsella a la 
ciutadania que no hi duguin les seves mascotes”. La corporació 
local també ha informat que tècnics municipals i la Policia Local 
“estan inspeccionant les sis àrees d’esbarjo per a gossos que 
hi ha a la vila” i que fins al moment “no s’ha detectat la presèn-
cia de cap substància”. Val a dir que, malgrat les recomanacions 
de no accedir als espais que s’estan investigant, els efectius de la 
Policia Local han detectat que diverses cintes del precinte de se-
guretat han estat esquinçades per accedir a les zones d’esbarjo. 
El cas de Castellar no és un fet aïllat. Els pipicans de Terrassa també 
estan precintats des de fa quinze dies. L’Ajuntament ha tancat les 
nou àrees de què disposa perquè, com a Castellar, també han apa-
regut diversos escrits anònims que alertaven que algú havia ruixat 
els espais amb un derivat de l’estricnina, una substància molt pe-
rillosa i potencialment mortal. L’objectiu d’aquest acte és, segons 
es detalla a l’escrit de Terrassa, evitar que els gossos hi passegin, 
fer-los fora de les zones verdes i enjardinades. A la nota de Ter-
rassa s’adverteix que el sulfat d’estricnina fa efecte en 15 minuts, i 
l’autor acaba l’escrit amenaçant amb repetir aquesta acció diver-
ses vegades els pròxims mesos. De moment, a Terrassa tampoc 
s’han trobat restes d’aquesta substància.  ||  REdacció

El Doctor manel Ballester. || cEdida

SALUT | xERRADA

Conferència sobre medicina 
occidental i energètica

El doctor Manel Ballester, metge 
i catedràtic en cardiologia i tera-
peuta energètic protagonitzarà 
la ponència Medicina occidental 
i medicina energètica: una matei-
xa medicina el pròxim dijous 4 de 
juliol a la Sala d’Actes d’El Mira-
dor (19.30 h). L’acte està orga-
nitzat per la doctora Rosa Vallès 
del CAP Castellar i terapeutes 
de polaritat vinculats a la pres-
cripció social.

Ballester ha desenvolupat 
treballs de recerca en diversos 
camps de la Cardiologia, ha pu-
blicat més de 100 treballs en re-
vistes científiques i ha rebut més 
de 20 premis a la tasca d’investi-
gació. En els últims anys ha des-
cobert el món de la teràpia ener-
gètica, que té les seves arrels en 
orient i de forma creixent s’aplica 
a la Medicina convencional (Me-

dicina Integrada). Això permet resol-
dre bàsicament problemes d’ansietat 
i de diferents somatitzacions, conse-
qüència de bloquejos del flux ener-
gètic electromagnètic per emocions 
que desborden la capacitat de gestió 
de la persona.  També ha estat fun-
dador de l’Associació per la Recerca 
de la Medicina Energètica (ARTEN). 

 ||  REdacció
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actualitatinclusió

Dues dècades de l’Arc de Sant martí 

Els actors i actrius del grup de teatre de l’Arc de Sant martí durant l’espectacle ‘El castillo del descanso eterno’ || R.gómEz 

La salut mental és un dels pilars del 
benestar personal, i és per això que 
iniciatives de proximitat com l’Arc 
de Sant Martí són tan importants, 
un petit oasi on aixoplugar-se, créi-
xer i respirar, omplir el pit de bones 
vibracions i agafar embranzida per 
al dia a dia. L’Arc de Sant Martí ha 
bufat aquesta temporada vint espel-
mes, vint anys al peu del canó amb 
una proposta integral d’acció envers 
les persones amb problemes de salut 
emocional o mental i els seus famili-
ars. A tall d’exemple, entre les acti-
vitats que es duen a terme en aquest 
projecte de salut comunitària desta-
quen tallers de relaxació, de dinàmi-
ca de grup, d’horticultura ecològica 
o banys de bosc.

Joan Elvira, Cap de Salut de 
l’Ajuntament i un dels principals 
impulsors del projecte Arc de Sant 
Martí, va fer una valoració “molt po-
sitiva” d’aquests vint anys de feina. 
Elvira va destacar la gran “implica-
ció de totes les persones que for-
men part de la proposta, monitors, 
professors i usuaris”, i va apuntar 
que la programació que s’ofereix se 
suma a les activitats que es duen a 
terme amb Suport Castellar – Salut 
Mental. En aquest sentit, el regi-
dor de Salut i Serveis Socials, Joan 
Creus, també va voler reconèixer la 
bona feina dels voluntaris i els pro-
fessionals, que s’han involucrat en 
un projecte multidisciplinar amb la 

L’espectacle ‘El castillo del descanso eterno’ va protagonitzar la cloenda de la 20a edició del projecte de Salut mental

 Rocío Gómez 

salut mental com a punta de llança, 
que “any rere any va millorant” i 
que compta amb “el treball en xarxa 
de diverses entitats i de l’Àrea Bà-
sica de Salut”.

un castell terroríficament divertit

La jornada de cloenda del curs, que 
va tenir lloc el 13 de juny a la Sala de 
Petit Format de l’Ateneu, va estar 
marcada per la representació de 
la comèdia El castillo del descanso 

SALUT mENTAL | FInAL DE CURS 

eterno. Es tracta d’un espectacle de 
nova fornada, creat des de zero pels 
membres del Grup de Teatre Arc de 
Sant Martí, que dirigeix María Her-
nàndez i que compta a les seves files 
amb Mari Carme Busquets, Mari 
Erena, Pilar Mayor, Antonio Moya, 
Julián Mercado, Maria Lluïsa Pedret 
i Isabel Rodríguez. Durant la funció 
també es van sumar a l’equip titular 
Montse García de Psicovallès i la vo-
luntària Mireia Sande.

Quant al fil argumental d’El cas-
tillo del descanso eterno, l’espectacle 
ens proposa un descens als inferns. 
Una jove fumadora empedreïda mor 
ennuegada per un xupa-xup. Un cop 
es transforma en una ànima en pena, 
decideix que a l’inframon fa massa 
calor i pacta amb el dimoni que es 
retirarà a la mansió on viuen diver-
sos monstres com ara un parell de 
bruixes ben divertides, un vampir 
amb vocació de model, un parent 

de Frankenstein amb el ritme als 
malucs, i l’elegant i fastuosa Mortí-
cia, que sempre havia volgut ser una 
vedet, com ella mateixa reconeix, a 
l’estil de Norma Duval.

Amb l’arribada del nou esperit 
a la casa, els monstres, que feia més 
de 2.000 anys que no rebien cap visi-
ta, es revolucionen i decideixen que ja 
n’hi ha prou, d’estar morts, i posen en 
marxa un pla per tornar al món dels 
vius. I a partir d’aquí, El castillo del des-
canso eterno es desferma amb música, 
ironia i fins i tot un pessic de ball. Un 
còctel de bon humor que es va con-
tagiar des de l’escenari fins al públic, 
que va ovacionar els actors i actius, i 
es va quedar amb ganes de més. Per 
què a qui no li agrada un bombó que 
li endolceixi la tarda?

Després d’abaixar el teló, es va 
dur a terme el lliurament dels diplo-
mes per part de l’alcalde, Ignasi Gimé-
nez, i el regidor de Salut i de Serveis 
Socials, Joan Creus, a tots els parti-
cipants dels diferents tallers del Pro-
grama de Salut Mental. L’alcalde va 
felicitar els organitzadors i els partici-
pants per la feina feta i per haver con-
solidat durant dues dècades aquest 
projecte de salut comunitària. 

D’altra banda, a més de la re-
presentació teatral, la jornada de clo-
enda va comptar amb una exposició 
artística a càrrec del grup de manua-
litats i una mostra de productes agrí-
coles de quilòmetre zero conreats pel 
grup que treballa l’hort ecològic de 
Cal Botafoc, una exposició que es va 
instal·lar al vestíbul de L’Ateneu.  
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Com estava anunciat, vaig anar a l’es-
glésia de Castellar, al concert. Vam 
quedar sorpresos per la multitud de 
cantants i la magnitud dels concerts 
i la seva grandesa sonora.
Va començar el Cor de Sant Esteve, 
amb quatre cançons.
Després el Cor d’els Petits Marti-
nencs, de Barcelona, amb quatre 
cançons. Tot seguit, el Cor Basc 
Arismedin Abestbatza, de Mon-
dragón, amb sis cançons. I, final-
ment, el tres cors van actuar con-
juntament amb dues cançons.
Ha estat un dels concerts més admi-
rables que he vist fins en els meus 
quasi 90 anys.

Sorpresa i alegria 
diumenge, dia 16

 Antoni Comas

 Junts per Castellar

 CUP Castellar

urant el darrer cap de 
setmana van tenir lloc 
els plens de constitu-
ció als ajuntaments de 
tot Catalunya. Junts 

per Catalunya és la formació polí-
tica que acapara un major nombre 
d’alcaldies al nostre país. Concreta-
ment, n’ha aconseguit 370, aproxi-
madament el 40% del total, situant 
Junts per Catalunya com a primera 
força municipalista. 
Si a això hi sumem les 359 alcaldies 
d’ERC i les 19 de la CUP, el resultat 
és que gairebé el 80% dels munici-
pis de Catalunya tindran alcaldies 
republicanes.
La realitat és que l’independentisme 
manté l’hegemonia a totes les conte-
ses electorals: municipals, europees, 
catalanes i espanyoles. 
No obstant, la divisió i les baralles 
dels partits amenacen amb envi-
ar-ho tot en orris. Mentre no hi hagi 
una estratègia conjunta i comparti-
da per part dels partits, les entitats 
i la societat civil, no s’avançarà cap 
a la independència. 
I és inadmissible que allò que el poble 
ha expressat a les urnes no es pugui 
dur a terme per l’egoisme i les ànsi-
es de poder dels partits. 
L’electorat independentista no es me-
reix això i els presos i exiliats, menys 
encara. A la vista de la sentència que 
dictarà el Tribunal Suprem, tenim el 
deure moral com a societat d’estar a 
l’altura i ser capaços de donar-hi una 
resposta de país exemplar. I, ara per 
ara, això sembla impossible, vist el 
caïnisme descarnat d’aquesta últi-
ma setmana en la lluita pel poder a 
les corporacions locals. 
Semblava obvi, inicialment, que les 
forces republicanes s’avindrien per 
aconseguir el màxim d’ajuntaments 
en favor de la independència possibles. 

l passat dissabte 15 de 
juny es va constituir el 
ple de l’Ajuntament als 
jardins del Palau Tolrà. 
No hi va haver sorpre-
ses. La majoria absolu-

ta que els castellarecs i castellaren-
ques van atorgar al PSC el 26 de maig 
li va servir a l’Ignasi Giménez per re-
novar el seu càrrec com a alcalde de 
Castellar del Vallès. 
Ja sabem que la majoria absoluta 
del PSC impossibilita que la resta de 
partits fem sentir la nostra veu al ple. 
Però no ens cansarem de repetir que 
la CUP Castellar no es quedarà sense 
veu. Serem al carrer treballant colze 
a colze amb les entitats i associacions 
de la vila per pressionar l’Ajuntament 
i aconseguir que aquest torni a estar 
al servei dels ciutadans i ciutadanes 
i no a l’inrevés. 
Però avui volem parlar dels formalis-
mes i la simbologia de l’acte del ple de 
Constitució i, en concret, sobre la uti-
litat que tots els regidors i regidores 
hagin de prometre o jurar la Consti-
tució per poder prendre possessió del 
seu càrrec. Segons la JEC, és obligato-
ri prometre-la, ja que, en cas contrari, 
l’acta de regidor quedarà buida. És per 
això que Marga Oncins, la nostra re-
presentant al ple de l’Ajuntament, es 
va veure obligada a utilitzar la fórmu-
la de la promesa per imperatiu legal, 
malgrat que trasbalsés el secretari de 
l’Ajuntament i no agradés al represen-
tant de Ciudadanos. 
La Marga va ressaltar, a més, que l’úni-
ca norma que ens lliga és la de la vo-

D

E

No ens equivoquem 
d’adversari!

“Per imperatiu legal”

continua a la pàgina 10

Jugar agrada a tothom, per plaer, per-
què sí. Jugant gaudim d’alguna cosa 
que ens apropa i ens relaciona amb els 
altres. És cert que no a tothom li agrada 
jugar als mateixos jocs. Cada persona 
té un joc i hi ha un joc per a cada perso-
na. No importa si sou inquiets i voleu 
un joc ràpid; si us agraden les partides 
amb molta estratègia; si sabeu jugar a 
tot o si us acaba d’entrar el cuquet de 
jugar a qualsevol cosa; segur que hi ha 
un joc ideal per a vosaltres!
Som un grup de persones aficionades 
als jocs de taula que volem promou-
re el coneixement d’aquests tipus 
de jocs per a joves i adults creant un 
grup estable de jugadors. Per això, 
el proper divendres 5 de juliol farem 
la 1a Trobada de Jocs de Taula de 
Castellar del Vallès, al Calissó d’en 
Roca a les 19 h. 
 Tant si sou jugadors habituals com 
si no ho sou i us agradaria introdu-
ir-vos en el món dels jocs de taula, us 

T’agraden els jocs
de taula?

 Oscar Vila Galan

Ara que s’arriba a la final de curs, 
és el moment dels adeus.
Això ens suposa una doble sensa-
ció: per un costat la tristesa de la 
marxa de l’alumnat, però per un 
altre, l’alegria d’haver compartit un 
any amb gent meravellosa i la sa-
tisfacció de saber que ja han acon-
seguit els seus objectius.
Moltes d’aquestes persones que van 
iniciar el curs al setembre eren des-
conegudes, d’altres fa més temps 
que passen pel centre, i d’altres ja 
són històriques, però això no im-
porta, perquè el que importa són les 
fites aconseguides i la capacitat de 
superació que tothom ha demostrat.
Volem subratllar que la formació és 
un procés que transcorre al llarg, 
però també a l’ample, de la vida i 
que, més enllà del concepte tradi-
cional de reciclatge en l’esfera pro-
fessional, preveu el desenvolupa-
ment en les altres dimensions que 
configuren la trajectòria vital de les 
persones; per això podem afirmar, 
amb convenciment, que l’Escola té 
la clau del vostre futur, perquè mol-
tes d’aquelles persones que van de-
cidir apostar-hi han trobat la clau de 
l’èxit. Cal perseverança en l’estudi 
i motivació per part de l’estudiant, 
així com una adequada transmis-
sió del coneixement i la potencia-
ció d’habilitats cognitives per part 
del professorat, a més de l’eficièn-
cia en les gestions burocràtiques i 
administratives per part de la se-
cretaria i la direcció. I tot això inde-
fectiblement desemboca en un final 
positiu. Les dades amb què comp-
tem avui dia indiquen que una part 
significativa dels i de les nostres 

estudiants han superat les proves 
d’accés a les que s’han inscrit (75% 
en accés a la universitat per a ma-
jors de 25 i 45 anys, 90% en accés a 
grau superior, i finalment  62% en 
accés a grau mitjà); que els grups 
d’anglès, català i informàtica han 
superat amb escreix les expectati-
ves; que en el Graduat en Educació 
Secundària per adults, esperem ar-
ribar al 70% d’aprovats... Uns bons 
resultats per a un curs que ens torna 
a deixar satisfets de la part quanti-
tativa, però més encara de la quali-
tativa, perquè moltes persones han 
iniciat un nou camí i l’aprenentatge, 
no ho podem oblidar mai, sempre va 
en doble direcció.

moments màgics

I finalment va arribar la festa de 
final de curs. Tots mudats per cele-
brar, entre 120 persones, que l’esforç 
de tot l’any havia valgut la pena. Els 
assistents van anar arribant, alguns 

FOTO DE LA SETmANA

Comiat del curs 2018-
2019 de l’Escola 
Municipal d’Adults

més d’hora que d’altres, amb els 
seus millors somriures, amb ganes 
de gresca i xerinola. Tothom va col-
locar-se al seu lloc, assignat prèvi-
ament, com en un casament. El so-
roll va anar in crescendo, la música 
sonava alegre i les converses inun-
daven la sala, i de mica en mica, el 
plats anaven desapareixent. Toca-
va reciclatge, cada deixalla al seu 
contenidor. Les postres exquisides 
i creades per l’alumnat del PFI de 
cuina. I va tocar l’hora dels brindis, 
per tots aquells que deixaran l’Es-
cola per iniciar altres camins vitals 
: “No ens oblideu!”.
Per últim, el moment del ball, com 
a tota bona celebració, música per 
moure’ns intentant no trencar-nos 
cap os, que alguns ja no estem per 
fer filigranes. 
Una nit inoblidable, una companyia 
fantàstica, una gent meravellosa. 
VISCA L’ESCOLA D’ADULTS!! 
||EscOla muNicipal d’adulTs

convidem a venir a aquesta trobada, 
ensenyarem jocs i farem algunes par-
tides en què tothom podrà participar.

 matías de la Guardia*

l llarg de la vida un 
aprèn que quan en 
una societat d’indivi-
dus hi ha un proble-
ma de convivència o 

diàleg s’ha d’afrontar frontalment, 
en contra d’explorar vies alterna-
tives de marrada, tot i que el titllin 
a un de crispar o trencar la felicitat 
aparent. En una relació de parella o 
amistat, si hi ha un problema subja-
cent, que no es tracta i aborda amb 
una comunicació oberta i immedia-
ta, està abocat al fet que tard o d’ho-
ra la qüestió emergirà i a saber de 
quina manera. Mirar a un altre cos-
tat, o deixar-se portar, és el mes cò-
mode, aparentment a curt termini, 
però no soluciona les discrepàncies, 
més aviat les cronifica i les conver-
teix en una malaltia terminal amb de-
senllaç segurament fatal. Sol·licitar 
l’“hem de seure un dia i parlar”, no 
és crispar una relació bonica, és as-
segurar-se un resultat madur i refle-
xionat el més precoçment possible, 
abans que la malaltia s’hagi disper-
sat per tot l’organisme.

*Regidor de Ciutadans

A
Qui genera el què?

luntat popular de les veïnes i veïns de 
Castellar i va destacar el nostre com-
promís amb el benestar, la igualtat, la 
independència i la justícia social als 
països catalans. 
Ara bé, està vist que la promesa de 
la Constitució no és un compromís 
vinculant. La història està plena de 
casos en què representants polítics, 
que prèviament havien jurat la Cons-
titució, se l’han saltat reiteradament 
per treure’n rèdit polític i personal. 
Llavors, si prometre la Constitució 
no t’obliga a acomplir-la, per a què 
serveix fer-ho? Des de la CUP Cas-
tellar convidem a reflexionar sobre 
aquest formalisme i aquesta obliga-
torietat inútil i ridícula.
Pel que fa a la CUP Castellar, nosal-
tres vam prometre la Constitució per 
imperatiu legal, sí. Però a tots els cas-
tellarencs i castellarenques us pro-
metem que treballarem incansable-
ment per esfondrar-la amb l’objectiu 
d’assolir la independència dels Paï-
sos Catalans. 

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.

opinió
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ls trastorns del com-
portament alimenta-
ri, entre els quals hi ha 
l’anorèxia i la bulímia 
nervioses, són malalti-

es mentals greus, el pronòstic de les 
quals millora en la mesura que es de-
tecten i es tracten precoçment. Mal-
grat que les persones que envolten la 
malalta observin inicialment només 
una alteració alimentària i del pes, 
l’origen és sempre psicològic.
Els trastorns de la conducta alimen-
tària (TCA) constitueixen actual-
ment la 3a malaltia crònica entre la 
població femenina adolescent-juve-
nil de les societats desenvolupades 
i occidentalitzades. Estudis recents 
xifren la prevalença dels TCA entre 
els adolescents sobre un 6%. L’Asso-
ciació Espanyola per a l’Estudi dels 
Trastorns de la Conducta Alimen-
tària (AEETCA) alerta que més de 
400.000 joves a Espanya estarien pa-
tint un trastorn d’aquest tipus i que 
l’edat de debut ha baixat al voltat dels 
12-13 anys. A Catalunya es calcula 
que uns 28.000 nois i noies estarien 
patint un trastorn d’aquest tipus, ja 
sigui anorèxia nerviosa, bulímia ner-
viosa o bé trastorn per afartaments 
(que comporta sobrepès/obesitat).  
A aquestes dades cal afegir la pro-
porció de joves que estan realitzant 
conductes de risc en relació al cos 
i al menjar: els estudis ho xifren en 
un 11%. I aquestes malalties no afec-
ten només la població adolescent: els 
especialistes ja alerten que l’àmbit 
d’afectació podria ser similar en po-
blació femenina adulta. 
Davant d’aquest nivell d’afectació, 
especialment entre les adolescents 
i les dones, és inevitable pregun-
tar-nos què fa que una persona 
acabi patint un trastorn de la con-
ducta alimentària.

  Arexia i Afarona. || JOaN muNdET

Els trastorns de la conducta 
alimentària i l’estiu

E PLAçA mAJOR

CRISTINA CARRETERO
Psicòloga

 Dolors Ruiz

questa és la frase que 
més he tingut presents 
aquest últim any. I se-
gurament serà la que 
m’ajudi quan toqui  su-

perar els entrebancs que aniran sor-
tint els propers anys en el dia a dia 
com a regidora. 
És la resposta que surt amb natu-
ralitat quan em pregunteu la raó de 
formar part d’una llista electoral. No 
vull ser només un vot cada 4 anys. 
Que també. Vull recollir la força dels 
vots que dissabte passat em van per-
metre prendre possessió del càrrec 
de regidora per a la nova legislatu-
ra. I amb aquesta força i amb el cor 
i conscient de la gran responsabili-
tat que suposa el càrrec, des de dins, 
des de l’oposició constructiva, treba-
llar per millorar la qualitat de vida a 
Castellar. I també per aconseguir una 
Catalunya políticament lliure, soci-

A
Les coses no es poden 
canviar des de fora

alment justa, econòmicament pròs-
pera i territorialment equilibrada.
Desprès de les eleccions toca conti-
nuar treballant per les llibertats i per 
la democràcia amb una mirada analí-
tica nova, llarga i àmplia. Lluitar per 
un Castellar creatiu i benestant  amb 
les persones com a centre, vetllar per 
aconseguir un Ajuntament que ges-
tioni millor els recursos materials i  
humans. Hi ha molt a fer per eliminar 
barreres i desigualtats, per aconse-
guir uns impostos progressius i una 
tarifació social. Per millorar la ges-
tió de residus i les connexions amb 
la resta del país i amb el món.
Gràcies per la confiança que ens 
feu, no ens farà mandra lluitar per 
aconseguir programes socials jus-
tos que orientin, reforcin, apode-
rin i capacitin totes les persones de 
totes les edats i d’aquesta manera, 
reduir les desigualtats de drets i els 
privilegis que es venen repetint de 
fa molts anys.
Les coses no es poden canviar des de 
fora. Tant de bo aconseguim poder 
fer-ho des de la implicació activa i la 

No s’ha descrit una única causa 
que fa que la persona pateixi una 
malaltia d’aquest tipus. En l’estudi 
d’aquestes malalties s’han descrit 
un conjunt de factors de risc que 
predisposen la persona. La baixa 
autoestima és, efectivament, una 
característica comuna de les per-
sones que pateixen un trastorn ali-
mentari. Aquesta baixa autoestima, 
a més, està molt determinada per 
la percepció de l’aspecte físic de la 
persona. Una baixa autoestima pot 
conduir a una insatisfacció corporal 
important i a l’inici i manteniment 
de dietes restrictives o conductes 
patològiques per perdre pes. Per 
aquest motiu, la baixa autoestima 
es considera un factor de risc clau 
per patir un trastorn alimentari, 
així com la immaduresa emocional 
i la tendència a buscar el propi re-
coneixement només a través de la 
opinió dels altres.
Altres factors de risc que predis-
posen a patir un trastorn de la con-
ducta alimentària: la insatisfacció 
amb el propi cos, història d’abús, vi-
vència de situacions traumàtiques 
i/o negligència en edats primaren-
ques, haver patit assetjament es-
colar, tendència al perfeccionisme 

i alts nivells d’autoexigència, segui-
ment de dietes restrictives sense 
control mèdic, la influència de l’ide-
al de bellesa actual i la pressió per 
estar prim, entorns familiars en què 
es valora molt l’aspecte físic o cons-
tantment estan insatisfets amb la 
seva imatge, entre d’altres. 
L’estiu és una època clau tant per a 
l’observació de l’alteració de la con-
ducta amb el menjar com per enten-
dre el patiment que genera el males-
tar amb el propi cos. En una societat 
com la nostra, en què es pressiona 
tant per la imatge i per la consecució 
d’un cos prim, l’estiu és un període en 
què les dones poden fàcilment alterar 
la seva alimentació per encaixar en 
aquests cànons impossibles. L’ope-
ració bikini que mou tantes campa-
nyes de publicitat de la indústria de 
l’estètica i aprimament i que tant de 
moda s’ha posat en els darrers anys, 
empeny a esmerçar molts esforços 
per perdre pes de manera ràpida i 

promet una falsa autoestima a tra-
vés de l’aspecte físic. I la sensació que 
mai s’és prou perfecte. Es busca la se-
guretat a través del físic però l’apri-
mament mai acaba resolent el pro-
blema de base de falta d’autoestima.
És en aquesta època de l’any quan 
moltes famílies conviuen moltes més 
hores amb els seus fills i filles i pre-
nen consciència de la pèrdua de pes 
(ja que es vesteix amb molta menys 
roba). També apareixen els conflictes 
entorn el menjar en els àpats com-
partits: aquells aliments que anteri-
orment es menjaven sense cap pro-
blema esdevenen menjars prohibits. 
Aquests poden ser dos indicadors de 
la possible presència d’un trastorn 
de la conducta alimentària. No obli-
dem, com ja hem explicat a l’inici, que 
darrere d’aquestes conductes anò-
males amb el cos i el menjar s’amaga 
un gran patiment intern. Compren-
dre que per a la persona representa 
l’única “solució possible” per resol-

dre el seu malestar.
Què poden fer, doncs, les persones 
de l’entorn ja sigui parella, família o 
amics? Hem de tenir consciència de 
la gravetat del problema i que és in-
dispensable demanar ajuda per tal 
de resoldre el patiment intern. Si 
estem davant d’un trastorn de la con-
ducta alimentària no és una qüestió 
de voluntat de la persona, sinó que 
requereix acompanyament i ajuda 
professional per superar el seu pa-
timent. Aquest professional ajuda 
a la persona malalta, però també 
dona pautes a la família (moltes ve-
gades molt perdudes sobre què fer 
davant la negativa a menjar o la pèr-
dua de pes) per tal que hi hagi una 
evolució favorable. Aquestes malal-
ties poden ser potencialment molt 
greus, però la seva detecció precoç, 
intervenció professional i acompa-
nyament de l’entorn esdevenen fac-
tors de bon pronòstic per poder-les 
superar amb èxit.

Però malauradament, després de 
tota la repressió viscuda, encara hi 
ha faccions de l’independentisme 
que s’ha posat la bena als ulls i han 
preferit pactar amb els carcellers 
en comptes de fer-ho amb les altres 
forces independentistes. 
Quan acceptem que això no va de 
partits, sinó que va de país, i que 
l’èxit l’aconseguirem des de la gene-
rositat i no des de la lluita pel poder, 
tornarem a avançar cap a la inde-
pendència. Tot pot ser que hi hagi 
qui no estigui realment per la labor 
de l’alliberament nacional. En qual-
sevol cas, aquests hauran de donar 
explicacions al seu electorat. 
No ens equivoquem, l’adversari no 
es diu ERC, JxCatalunya o CUP. 
L’adversari es diu Estat espanyol, 
ja sigui de dretes o d’esquerres. 
Perquè, com hem vist a Barcelona, 
quan es tracta d’arraconar l’inde-
pendentisme l’esquerra espanyo-
lista de Colau no té problemes amb 
pactar amb la dreta reaccionària i 
superba de Valls.

continua a la pàgina 10
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opinió

imarts vam gaudir de 
la cloenda de l’onzè 
curs de l’Aula d’Exten-
sió Universitària de la 
Gent Gran de Caste-

llar del Vallès.
La trajectòria que ha tingut l’Aula 
al llarg de la seva dècada i un any 
d’existència l’han convertit en un re-
ferent, tant entre la resta d’entitats 
de la nostra vila, com entre les dife-
rents aules de Catalunya.
L’èxit que ha tingut l’Aula és con-

D
L’exemple de l’Aula 
d’Extensió Universitària

seqüència de la bona feina que han 
fet les diferents juntes, que al llarg 
d’aquests anys  s’han encarregat de 
programar tota mena d’activitats, 
des de les conferències amb les te-
màtiques més diverses que es fan 
cada dimarts, fins als viatges i sor-
tides culturals.
Amb més de 400 socis que partici-
pen activament a les propostes or-
ganitzades, l’Aula s’ha consolidat 
plenament en l’àmbit sociocultural 
de la nostra vila.
Gràcies a l’Aula molts castellarencs 
i castellarenques han pogut aprofi-
tar el temps de què disposaven per 
la seva jubilació per mantenir-se 
intel·lectualment actius, completar 
la seva formació i satisfer les seves 
inquietuds culturals. 
Compromís, dedicació i implicació 
són les paraules que millor defineixen 
a les persones que  estan al capdavant, 
i que encapçala l’Anton Carbonell.
Moltíssimes felicitats i ànims per 
seguir treballant en aquesta línia!

*Alcalde

 Ignasi Giménez*

crítica constructiva i sent el vehicle 
de les vostres necessitats. 

*Regidora d’ERC
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L’Aula d’Extensió Universitària va optar per a la seva clo-
enda de curs per un acte festiu, un recital clàssic d’hava-
neres a càrrec del reconegut grup Port Bo, impulsor de 
la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. El grup, 
format per Pep Nadal, Irineo Ferrer i Carles Casanovas, 
van oferir el seu repertori típic, amb havaneres com Mar 
de Bonança, A cau d’orella, Les Roselles o Lola la Tavernera. 

Aquest ha estat el primer any de l’actual junta di-
rectiva, equip que es va renovar ara fa un any. “Ha estat 
una experiència molt interessant, amb moments 
apassionants, d’entrada estava nerviós, però he gau-
dit molt, sobretot gràcies a la col·laboració dels meus 
companys i companya”, va expressar el president de 
l’entitat, Anton Carbonell. 

El curs ha comptat amb conferències molt interes-
sants, no només des del punt de vista dels coneixements 
sinó perquè  moltes qüestions tractades eren candents 
i d’actualitat, com el judici del procés. “Vam tenir Jordi 
Nieva, jurista de gran prestigi internacional, i  va se-
parar la seva ideologia com a persona de les reflexi-
ons del jurista que ha d’aplicar la llei. I amb Lídia He-
redia vam haver d’acomodar gent a la Sala d’Actes i 
passar la conferència a través d’streaming perquè es 
va omplir l’auditori totalment”.  La junta ja ha avançat 
feina i tenen programat el primer trimestre del proper 
curs. “Una de les convidades serà Carme Ruscalleda, 
que ens parlarà d’alimentació i cuina”, va avançar el 
president.  || c. dOmENE

Una delegació del govern xinès i del grup empresarial Chanhong va visi-
tar la setmana passada Castellar del Vallès en una trobada que es va dur a 
terme a El Mirador i que va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi 
Giménez, i de diversos regidors del consistori.  L’acte va incloure la signatu-
ra d’un memoràndum d’amistat i cooperació entre el municipi de Castellar 
del Vallès i la ciutat de Mianyang, ubicada a la província de Sichuan (Repú-
blica Popular de la Xina), i que compta amb prop de 5,5 milions d’habitants. 
“Hem signat un acord de col·laboració entre el nostre municipi i el mu-
nicipi xinès per poder aprofundir en les relacions. És una oportunitat 
que ens visiti una delegació xinesa perquè crec que s’han de cultivar les 
relacions amb totes les cultures i totes les realitats”, va manifestar l’al-
calde de la vila, Ignasi Giménez. El grup empresarial Chanhong, dedicat al 
sector de l’electrònica de consum, compta amb un total de 70.000 empleats 
arreu del món i és propietari de Huayi, empresa dedicada a la fabricació de 
compressors de nevera que compta amb planta a Sabadell (a l’antiga Uni-
tat Hermètica).  ||  c. dOmENE

Cloenda festiva per a l’Aula 

Visita d’una delegació xinesa
moment de l’actuació del grup Port Bo a l’Auditori municipal durant la cloenda de curs de l’Aula. || R. gómEz

La delegació xinesa en un moment de la reunió. || cEdida

AULA EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA | RECITAL D’HAVAnERES ECONOmIA | InTERnACIonAL
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L’equip femení del matchball ha pujat a 2a categoria en la Lliga Pàdel Guinot Prunera. || cEdida

El masculí  de la Penya Esports ha aconseguit l’ascens de 1a a Divisió d’Honor B a la Lliga Catalana. || cEdida

Les integrants de l’equip de Racó Esports que ha assolit l’ascens a Tercera Categoria. || cEdida

El pàdel, esport a l’alça també a la vila  

El pàdel, un dels esports més de moda 
avui dia. A Espanya existeixen més de 
quatre milions de llicències en l’actua-
litat (segons dades del CSD). Aquest és 
un esport nascut a la dècada dels 70 a 
Mèxic i que va arribar a Espanya una 
dècada després per acabar conver-
tint-se en una de les potències mun-
dials de l’esport: al rànquing mundial 
masculí, cinc dels deu palistes del Top 
10 són espanyols, mentre que, al feme-
ní, les 10 són espanyoles.

Un altre bon exemple és que el 
World Padel Tour va començar com 
a campionat només disputat a Espa-

  Albert San Andrés nya, tot i que ara ja se celebren màsters 
als Estats Units, Andorra, Argentina, 
Anglaterra, Bèlgica, França o Portu-
gal, entre d’altres.

En l’actualitat, Castellar no es 
queda enrere pel que fa a equips, ja 
que té quatre clubs diferents de pade-
listes: Racó Esports, el CT Castellar, la 
Penya Arlequinada Sports i Matchball 
Pàdel. Tots ells han assolit un bon gra-
pat d’ascensos de categoria.

En el cas de Racó Esports, l’equip 
femení que competeix a la Lliga Ca-
talana de la Federació Catalana de 
Pàdel, ha aconseguit l’ascens a 3a di-
visió en el grup Barcelona-Vallès des-
prés d’una gran temporada en què les 
14 integrants de l’equip (Rat Basterret-

L’equip femení del CT Castellar ha aconseguit ascendir de Setena a Sisena Divisió. || cEdida

xea, Carla Lara, Sonia González, Olga 
Luque, Yolanda Rivera, Anna Mar-
sol, Ana María Martínez, Marta Se-
llarés, Rosa Ucendo, Gemma Soria, 
Núria Rambla, Blanca Gómez, Núria 
Ramoneda i Helena Martí) van lluitar 
fins al final.

Al CT Castellar també va ser 
l’equip femení (Anna Blaya, Angy Ol-
cina, Eli Minguell, Flori Morales, Isa 
Martínez, Jana Cabrera, Jessica Pin-
tado, Marta Safont, Mònica Díaz, Olga 
Arpal, Roser Bastidas, Roser Masip i 
Veri Garcia) el que va ascendir de Se-
tena a Sisena Divisió.

El Matchball Pàdel va assolir 
un total de dos ascensos en catego-
ria masculina i femenina. En feme-

ní, l’equip (Noemí Freixes, Núria 
Ramoneda, Agnès Llibre, Núria Ram-
bla, Susanna Fernández, Queralt 
Oller, Núria Bigas, Saray Cordón, 
Rosa Pérez, Meritxell Rodríguez, 
Rat Basterretxea, Marta Sellarès, 
Anna Picher, Sara Iriondo, Marga 
Iglesias, Maria Jornal, Lourdes Rigat, 
Olga Luque i Gemma Soria) ha pujat 
de 3a a 2a categoria en la Lliga Pàdel 
Guinot Prunera, i ha quedat en prime-
ra posició en les dues fases de la lliga, 
mentre que en masculí (Ramon Vila, 
Toni Mendoza, Juan Antonio Rayo, 
Javier Ramos, Sebastián Cortés, 
Raúl Rodríguez, Jordi Garcia, Daniel 
Gómez, Miguel Ángel Baena, Marc 
Argemí, Eloy Garcia, Marc Ribata-

llada, David Colón –pare i fill–, Xavi 
Galdón, Raül Catena, Toni Palacios, 
Jordi Martín i Marc Soler) ho ha fet 
de 2a a 1a en la mateixa lliga.

Per acabar, el masculí de la Penya 
Arlequinada (Xavi Galdón, Aleix Plan-
chat, Albert i Pere Comella, Joel Ca-
brera, Noè Navarro, Esteve Torras, 
Alberto Fernández, Iván Gallardo, 
Jordi Navarro, Marc Henares, Carlos 
Arrabal, Eric Luque, Gabriel Loredo), 
ha passat de 1a a Divisió d’Honor, de 
la Lliga Catalana i el femení (Emma 
Porras, Alba Permanyer, Anna Me-
dina, Isabel Expósito, Paula Porras, 
Gemma Martínez, Belinda Brigido, 
Imma Córdoba, Susana Gómez) de 
2a a 1a Divisió. 
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El tècnic de futbol sala, Borja Burgos, ha oficia-
litzat el fitxatge pel CN Sabadell per la pròxima 
temporada com a màxim responsable del club ne-
dador. Burgos s’emportarà en la nova aventura 
Darío Martínez, fins ara tècnic de l’FS Castellar, 
com a entrenador assistent, i l’exjugador castella-
renc Francesc Tarruell com a preparador físic.

Burgos, que va ser acomiadat abans d’aca-
bar la temporada, entre d’altres, per negociar 
el seu futur amb el club rival de la ciutat i altres 
equips, fa un pas endavant en la banqueta d’un 
equip amb una estructura molt superior i que as-
pira a cotes més altes a la lliga: “Espero seguir 
creixent esportivament. Marxo a un club molt 
més gran, tot i que és cert que a dia d’avui els 
resultats no ho han demostrat així, però que 
en l’àmbit estructural, tant com en recursos 
de treball, és un pas endavant”.

Aquest curs no serà fàcil per a l’entrenador, 

ja que haurà de conformar un conjunt competitiu 
per optar a reptes més importants dels que han 
aconseguit fins ara i reconeix que “pel davant 
tenim el repte de col·locar el club en la zona 
alta del futbol sala català, que pel que sigui en-
cara no s’ha aconseguit i que és un repte apas-
sionant tant per a mi com per al cos tècnic”.

El cos tècnic del primer equip del Club Na-
tació serà completat pel fins ara màxim respon-
sable de l’FS Castellar, Darío Martínez, que fa 
un salt qualitatiu important per assistir Burgos, 
amb qui ja va coincidir al club taronja com a ju-
gador i  amb qui comparteix disposicions tàcti-
ques. ‘Txec’ Tarruell, jugador de l’equip fins a la 
temporada de la classificació per la Copa Catalu-
nya –va marxar per incompatibilitat amb els es-
tudis– completarà aquesta tripleta castellaren-
ca fent feines de preparació física en el conjunt 
sabadellenc.  ||  a. saN aNdRés

Burgos fitxa pel Cn Sabadell 
amb ‘staff’ castellarenc

Borja Burgos durant la presentació com a tècnic del CN Sabadell. || cEdida

Els assistents a la jornada d’atletisme . || cEdida

FUTSAL | 2A B

Aproximadament 330 alumnes de sisè de 
primària de nou escoles de Castellar i una 
de Sant Llorenç Savall van participar en les 
jornades esportives organitzades pel grup de 
treball d’Educació Física dels Serveis Edu-
catius, juntament amb el Consell d’Infants 
de Castellar.

La jornada no competitiva –és un matí 
de jocs– i va distribuir en diferents grups als 
assistents, que van poder gaudir de 12 proves 
diferents com el futbol humà, futbol cranc, 
korfball, matar, pedra o paper o tisora, entre 
d’altres, per acabar amb una ruixada col-
lectiva per tancar l’acte.  || REdacció

330 esportistes de nou escoles 
a les Jornades Esportives

ATLETISmE | EDUCACIÓ

CICLISmE | TRAnSCATALUnYA

Sandra Font guanya 
la TransCatalunya

Després d’acabar en tercera posició en la XIII 
Edició de la Marxa dels 10.000 del Soplao, a 
Cantàbria, en la sisena participació, la ciclis-
ta castellarenca Sandra Font (a la foto de l’es-
querra) va aconseguir la victòria en la Trans-
Catalunya, prova ciclista de 192 km i 3.600 m de 
desnivell, que creua el territori català des de La 
Molina fins al Velòdrom de Barcelona.  ||  a.s.a.
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esportsbàsquet

“Hem de fer autocrítica del que ha passat”

· Quin balanç fas de la temporada?
La temporada ha estat dividida en 
dues parts. Una part en què vam 
poder competir amb l’equip al com-
plet i en què vam arribar a realitzar 
un molt bon bàsquet, i una altra part 
en què les lesions i molèsties no ens 
van deixar tenir un ritme adequat 
d’entrenaments, que finalment ens 
va passar factura i vam trigar a adap-
tar-nos, cosa que ens va costar molts 
partits. El balanç és positiu si pensem 
en el futur pel que podem arribar a 
donar si tenim continuïtat, però evi-
dentment no ha estat el final que es-
peràvem a principi de temporada, i 
no en podem estar del tot satisfets.

· Ha estat una temporada de re-
torn a Copa Catalunya més com-
plicada del que es podia esperar?
Les expectatives eren més altes del 
que hem pogut oferir al final. Però 
a falta de sis jornades del final, ens 
trobàvem a una victòria del play-off 

d’ascens a EBA i el final tots el co-
neixem. Hem de fer autocrítica del 
que ha passat al final i ser més sòlids 
a final de temporada sense refugi-
ar-nos en les excuses de les lesions.

· Amb un final d’infart al ‘play-out’...
Sí, la veritat és que en aquest sentit, 
segurament el bàsquet ens va tornar 
una mica de la sort, que a vegades és 
necessària. Aquestes coses passen, 
fins i tot a l’ACB, en què al segon par-
tit de la final el Barça dominava per 
4 punts a 21 segons del final també 
i va acabar perdent amb un triple a 

En la temporada de retorn del CB 
Castellar a Copa Catalunya, l’equip 
va passar de lluitar pel ‘play·off’ a 
jugar el ‘play·out’ de descens, en 
què es va salvar

ENTREVISTA

RAÚL JODRA 
Entrenador CB Castellar

  Albert San Andrés

l’últim segon. Per això el bàsquet és 
tan meravellós.

· Tot i tenir una plantilla de qua-
litat, les lesions us han compli-
cat massa. 
Sí, segurament, però no ens hem de 
refugiar aquí, perquè si ho fem, no 
creixerem. I és evident que el tipus 
de lesions que hem patit (menisc, 
mans trencades, trencaments fibril-
lars a quàdriceps per cops...) poden 
tornar a passar i escapen del nostre 
control. Per tant, tot i que on més va 
afectar va ser al ritme dels entrena-

trar del que és capaç aquest equip.
Jo crec que molts altres partits també. 
Contra el Ripollet a casa crec que vam 
saber jugar molt intel·ligentment 
aquell partit i vam saber controlar el 
ritme. Contra l’AESE, va ser segura-
ment el partit més complet d’aquest 
equip en tot l’any. Però va haver-hi 
molts bons moments de joc.

· Amb quin moment de la tempo-
rada –a banda del partit final del 
‘play-out’– et quedes?
Jo crec que em quedaria amb 3 mo-
ments. El primer és la primera victòria 
a domicili a pista del Maristes Ademar 
(campió de Copa Catalunya 2019) per 
18 punts de diferència, en què vam fer 
un gran bàsquet i vam dominar d’una 
manera d’equip gran. El segon moment 
seria amb l’operació d’Aleix Pujadas 
només acabar la primera volta de la 
Lliga, ja que va ser una pèrdua molt 
important per a nosaltres en molts as-
pectes. I el tercer moment seria l’últim 
temps mort del tercer partit de play-out 
amb Mataró, on estan 5 punts a sota 
a 50 segons del final, a la banqueta es 
creia que se li podia donar la volta. Això 
va ser determinant.

· Què podem esperar de l’equip 
per a la pròxima temporada?
Hem d’assegurar la continuïtat dels ju-
gadors que creiem que han de seguir 
el projecte, amb una forta base de la 
casa, i després veure si podem refor-
çar-nos i com. A partir d’aquí, veurem 
com podem construir amb la nostra 
identitat un equip competitiu. El que 
sí que podem garantir és un equip gua-
nyador a cada entrenament. 

Raúl Jodra durant un dels partits d’aquesta temporada al Pavelló Puigverd. || a. saN aNdRés

ments, hauríem d’haver estat capaços 
de trobar igualment la forma de gua-
nyar partits, com vam fer al play-out. 

· Tot i això, l’equip ha demostrat 
que té molta qualitat i que és difí-
cil de derrotar si està al complet.
L’equip té molta qualitat. Això és in-
negable. I la prova és que molts juga-
dors estan rebent propostes d’altres 
clubs tant de Copa Catalunya com de 
categories superiors.

· Les victòries a domicili contra el 
Ripollet i amb l’AESE van demos-
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Dani Pedrosa ha tornat a rodar al Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya en la jor-
nada després del Gran Premi d’aquest 
dilluns. El castellarenc, que ja havia 
rodat després de recuperar-se de la 
lesió a la República Txeca i a Itàlia, 
va tornar a l’asfalt de Montmeló per 
seguir desenvolupant la KTM oficial.

Pedrosa va fer una entrevista di-
vendres passat al Tot Costa de Cata-

Dani Pedrosa torna a rodar a montmeló
Recuperat de l’última 
operació, el pilot 
completa la jornada 
de tests oficials 

  Albert San Andrés

mOTOGP | TEST CATALUnYA

Pedrosa sobre l’asfalt de montmeló, aquest dilluns. || J. gONzálEz

Eric Rubio en la cursa d’mX 50 de Salomó. || cEdida

lunya Ràdio, on va explicar que “estic 
gaudint el moment d’ara en un dia 
molt menys estressant”, quan li pre-
guntaven per com se sent avui dia 
sense l’estrès de la competició.

El ‘26’ va afirmar que “no vaig a 
les curses. Com a provador tinc una 
feina diferent de la que es fa a les cur-
ses, però intento estar actualitzat de 
com els va i quins problemes i sen-
sacions tenen. Després tenim un pla 
totalment diferent del que ells tenen 
a la moto, però s’ha d’estar alerta”.

La feina del castellarenc sobre la 
moto que piloten Pol Espargaró i Jo-
hann Zarco ja comença a notar-se amb 
el treball d’aquests mesos a la fàbrica 
de KTM, on sembla que ha reorganit-
zat la feina, aportant l’experiència amb 
Honda: “És el tercer any que estan 
en competició i no tenen tota l’ex-
periència necessària. Com he estat 
aturat, he intentat anar-hi a conèi-
xer les persones i veure com treba-

llen, donant el meu punt de vista del 
que he anat veient” confessa, i com 
és evident no vol donar gaires pistes 
sobre la feina feta amb la moto, ja que 
“no puc parlar gaire, però sí que puc 
dir que s’ha de fer una bona feina, i 
que l’equip l’està fent”, lloant la feina 
del seu company Espargaró, afegint 
que “sobretot el Pol, està marcant 
bons resultats per com està la moto”.

En de la sessió de dilluns, la pri-
mera oficial per a Pedrosa, va marcar 
un crono d’1:41,824 (25è), en una jor-
nada en què el més important no era 
marcar temps, sinó seguir desenvolu-
pant la moto.

“El gran propòsit de KTM és 
que els doni el meu punt de vista de 
la moto. Això s’anirà veient amb el 
temps. Vinc amb una llarga expe-
riència amb japonesos i ara ho faig 
amb austríacs. Són dos estils molt 
diferents” va concloure al Tot Costa. 

mOTOCRÓS | L. CATALAnA

Eric Rubio manté la tensió i segueix 
en 3a plaça de la Lliga Catalana

Tot i no ser la millor jornada per al 
pilot castellarenc Eric Rubio, una se-
gona i una cinquena posició en la cursa 
de Salomó (Tarragonès), el permeten 
seguir en tercera posició de la gene-
ral de la Lliga Catalana de Motocròs.

El circuit de Salomó va ser la 
seu de la quarta prova de la Lliga Ca-
talana de Motocròs, en què el pilot del 
GTAL Team, Eric Rubio, va arribar 
després de dues setmanes d’inacti-
vitat per una tendinitis al genoll de la 
que encara no està recuperat del tot.

Amb tot en contra per poder 
marcar bons temps, el castellarenc 
va aconseguir el millor temps als en-
trenaments classificatoris (2:02,836) 
a 0,304 del seu immediat perseguidor, 
Marc Serra.

En la primera màniga va aconse-
guir una bona sortida mantenint-se en 
segona posició, fins a patir una caigu-
da que el va deixar endarrerit. Inten-
tant la remuntada i forçant al màxim, 
Rubio va tornar a caure, la moto no li 
va arrencar i va acabar en 14a posició.

En la segona va tenir més sort, 
mantenint des de l’inici la segona 
plaça durant les set voltes al traçat, en 
una cursa que va guanyar Serra, ad-
judicant-se el doblet i la victòria final.

Rubio segueix al podi en la clas-
sificació general, on ocupa la tercera 
posició després de quatre curses –ell 
només n’ha participat en tres– seguint 
entre els favorits a la victòria final a 
la Lliga Catalana.  ||  a. saN aNdRés

Corren bons temps per al pilot castellarenc de freestyle, 
Javi ‘Jabato’ Dols, amb un últim mes de vertigen en tots 
els aspectes esportius. Després de guanyar la primera 
prova del campionat d’Espanya, aquest dimarts va ser 
una de les estrelles convidades al programa de Pablo 
Motos a Antena 3, El Hormiguero.

 Després d’aparèixer en un espot televisiu d’una co-
neguda marca de licors, el 25 de maig va proclamar-se 
vencedor de la primera prova del campionat d’Espanya 
de freestyle, en què es va imposar amb 166 punts pel da-
vant de Samuel Calzado (151) i de Miguel Espada (131).

Aquest dimarts a la nit, va ser una de les estrelles 
del programa El Hormiguero, conduït per Pablo Motos, 
en què Jabato va saltar en directe juntament amb diver-
sos companys de professió com Edgar Torronteras. A 
més, el castellarenc va fer una exhibició al Festival de la 
Velocitat de Granollers fa unes setmanes i serà una de 
les principals atraccions del Freestyle Show al Tarra-
co Arena (Tarragona) del 13 de juliol.  || a. saN aNdRés

Javi ‘Jabato’ Dols salta a 
l’estrellat de la televisió

FREESTyLE | C. D’ESPAnYA
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TEATRE I mÚSICA | AUDIToRI  mUnICIPAL I ATEnEU 

Es presenten 
els espectacles 
de la tardor
Els abonaments es posen a la venda al web 
www.auditoricastellar.cat aquest mateix 
divendres; les entrades individuals, el 2 d’agost

La Regidoria de Cultura ha presentat la 
nova temporada de teatre i música. Els 
abonaments per a les propostes es podran 
comprar des d’aquest divendres fins al 2 
d’agost. En aquest sentit, el web www.au-
ditoricastellar.cat activa aquest divendres 
la venda anticipada de les dues modalitats 
d’abonaments; el de la temporada com-
pleta, que permet l’accés als sis especta-
cles programats a un preu de 60 euros, i 
els abonaments dels quatre espectacles 
programats a l’Auditori Municipal, a un 
preu de 40 euros. Els abonaments també 
es poden adquirir al Servei d’Atenció Ciu-
tadana d’El Mirador.

D’entre totes les propostes, desta-
quen A.K.A. (Also Know As), una multi-
premiada producció de la Flyhard Pro-
duccions / Sala Flyhard que tracta sobre 
l’adolescència i els dubtes sobre la iden-
titat pròpia i que es podrà veure el dia 4 
d’octubre, a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu.

De la Sala Beckett / Obrador Inter-
nacional de Dramatúrgia s’ha programat 
Una gossa en un descampat per al 19 d’octu-
bre, a l’Auditori Municipal. Aquest mun-
tatge és una història de superació d’una 
parella que haurà d’enfrontar-se al fet 
de parir una criatura morta, un text de 
Clàudia Cedó, dirigida per Sergi Belbel i 
protagonitzada per Vicky Luengo i Maria 
Rodríguez, que ha rebut el Premi de la 
Crítica 2018 a millor text, millor espec-
tacle i millors actrius principals. 

Per obrir la temporada, Cultura ha 
programat un concert amb Anna Roig i 
Àlex Cassanyes Big Band Project titulat 
La Tendresse, hommage aux belles chansons, 
per al dia 21 de setembre, a l’Auditori Mu-
nicipal. Catorze músics, amb director /ar-
ranjador i una intèrpret donaran forma 
a un concert que uneix les cançons fran-
ceses preferides de l’Anna Roig amb les 
composicions exquisides de Cassanyes. 

Dissabte 16 de novembre, a la Sala 
de Petit Format de l’Ateneu, s’ha previst 
El brindis, de La Gàrgola Produccions Te-
atrals SC, que debuta amb la trama d’una 
trobada entre dos antics amics (els actors 
Xavier Mercadé i Raül Tortosa) que es 
reuneixen després de vuit anys i que re-
mouran un secret compartit. El text va 
ser dirigit per la recentment desapare-
guda actriu i directora Cristina Cervià.

Dissabte 30 de novembre, a l’Au-
ditori Municipal, es podrà gaudir de La 
reina de la bellesa de Leenane, de La Perla 
29, un drama dirigit per Julio Manrique 
i protagonitzat per Marta Marco, Maris-
sa Josa, Ernest Villegas i Enric Auquer 
que parla sobre la solitud, la sinceritat i 
les relacions enter les persones i sobre 
com, sovint, repetim els errors i fracas-
sos d’aquelles que han vingut abans que 
nosaltres.  

Dissabte 14 de desembre, la Velvet 
Events i Hause & Richman presenta La-
pònia a l’Auditori Municipal, una comèdia 
àcida, universal i familiar amb conflicte i 
humor a parts iguals que parla de les men-
tides, les il·lusions i l’educació que rebem 
des de ben petits. Està protagonitzat per 

per adults 
al programa 

cultural 
municipal 
de tardor i 

3 propostes 
familiars

espectacles 

6 

  Redacció

Roger Coma, Meritxell Huertas, Merit-
xell Calvo i Manel Sans, i dirigit per Cris-
tina Clemente i Marc Angelet. 

Les entrades individuals es podran 
comprar a partir del 2 d’agost. En aquest 
cas, les propostes a l’Auditori tindran un 
cost de 15 euros, excepte si la compra es 
fa anticipada a www.auditoricastellar.cat, 
que valdran 12. Les entrades que es por-
tin a terme a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu costaran 12 euros (10 euros per 
a compra anticipada, majors de 65 anys 
i menors de 25). S’ha posat a disposició 
una tarifa especial per a grups de 10 o més 
persones, també a partir del 2 d’agost, 
per a gaudir de les entrades a un preu de 

10 euros.  Els espectacles per a públic fa-
miliar no inclouen abonaments. Les en-
trades es posaran a la venda el 2 d’agost 
i costaran 5 euros. Les famílies nombro-
ses i monoparentals podran comprar 
l’entrada a 4 euros. Per a la temporada, 
s’han programat Mare Terra, de la com-
panyia del príncep Totilau (6 d’octubre), 
Ballant damunt la lluna, de The Penguins 
/ Reggae per Xics, i El monstre de colors, 
de Tutatis i Transeduca.

A més de totes aquestes propos-
tes, la companyia TIC Escènic torna a 
programar L’Òscar i la senyora de rosa, 
d’Éric-Emmanuel Schmitt, els dies 12, 
13, 19 i 20 d’octubre.  

‘La Tendresse, hommage aux belles chansons’, amb Anna Roig i Àlex Cassanyes, obre temporada el 21 de setembre. || c.Edida

Albert Salazar protagonitza A.K.A, la proposta que es podrà veure a l’Auditori municipal el dia 4 d’octubre. || cEdida
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Els festivals de música ja fa molts anys 
que arrosseguen melòmans –i no tant– 
d’arreu del món. Al nostre país, cada cop 
són més i més variats els festivals que 
s’ofereixen al públic, sobretot durant els 
mesos d’estiu. Tot i que la setmana pas-
sada s’anunciava la cancel·lació del fes-
tival Doctor Music Festival –perquè  la 
nova ubicació no va convèncer i no es van 
vendre prou entrades–, el cert és que en 
els últims anys han proliferat els festi-
vals, sobretot els de mitjà i petit format i 
situats en entorns menys habituals que 
els estadis i els pavellons. “Ara se’n fan 
en una masia, en una casa davant del 
mar, etc.”, apunta Magda Farré, una de 
les seguidores de festivals castellaren-
ques que hem entrevistat. La Magda és 
fidel, sobretot, al Primavera Sound “per-
què crec que és el que té la programa-
ció més completa”. Segons apunta, “té 
un punt arriscat i pots descobrir-hi ar-
tistes molt bons”. El festival és eclèctic, 
i per a ella això no és cap inconvenient 
“perquè hi ha molt bon criteri a l’hora 
de seleccionar artistes”. També apun-
ta que avui dia la música es consumeix de 
manera molt diferent a fa uns anys. “Ara 
es valora molt més el directe i no tant 
el disc comprat, hi ha molts festivals i 
sempre s’omplen”. 

La Magda també valora molt posi-
tivament festivals específics per a nens 
com, per exemple, el Petits Kamaleons, 
“que contracta músics que agraden als 
pares (Manel, Txarango) però que adap-
ten els temes per als nens”. La gràfica 
i comunicació s’adequa al públic infantil.  

Elena Arroyo ha participat, un any 
més, al Festival Embassa’t de Sabadell. 
Aquest és el festival més proper dels cas-
tellarencs i en què any rere any s’hi pre-
senten nous artistes. “Crec que, més que 
una moda, els festivals són una mane-
ra de reinventar els concerts i conèixer 
nous artistes”, diu. A mesura que passa 
el temps “em trobo millor amb els con-
certs més minoritaris, no els de format 
tan gran”. L’Elena també ha estat al BCN 
Guitar, al Jazz de Terrassa, Strenes de Gi-
rona i Clownia, entre d’altres.

Emili Miró és un castellarenc segui-
dor de festivals des de fa 20 anys, o més. 
“Soc aficionat a la música de fa molts 
anys, també faig un programa a Ràdio 
Castellar, ‘Ones de Crom’”. Els festivals 
que més li agraden són els de música ex-
perimental, i també d’altres una mica més 
comercials. Aquest any, ha anat al Kaiola 
Festibala, a Bilbao, un festival petit on hi 
participen artistes d’improvisació, free-
jazz, rock experimental. “El Kaiola no 
és un festival gens multitudinari, no té 
l’esperit de festival amb molts escena-

ris i molts tipus d’artistes”, comenta. 
L’Emili també és fan del Sònar, un 

festival que ha anat evolucionant: “Fa 20 
anys era més de música experimental i 
fira del disc i ara tira més cap a la mas-
sificació i a la tecnologia avançada”. El 
Sònar també inclou grans sessions i sim-
posis sobre tecnologia aplicada a la músi-
ca sonora i visual que li interessen molt. Ell 
és partidari, a mitges, del fet que hi hagi 
diversitat d’artistes en un mateix festival. 
“Depèn del que busques, si passar-ho 
bé amb els amics, o grans noms de mú-
sica més concreta”. Un plus que tenen 
els festivals respecte als concerts indivi-
duals, segons Miró, és que “amb preus al 
voltant dels 100 euros tens moltíssims 
concerts a disposició”. Segons afegeix, 
ha crescut l’oferta de festivals i ara ens 
trobem en una etapa de maduresa i re-
definició. “Cada cop més, els festivals 
s’adeqüen al públic”.

Dani López és un altre castellarenc 
seguidor de festivals. Des del 2016, n’ha vi-
sitat 10. “Vaig al Bioritme, al Rototom i 
al Viñarock, sobretot”. El primer és més 
petit, d’unes 4.000 persones, mentre que 
els segons poden arribar a reunir fins a 
250.000. “M’agrada el Rototom per la 
seva música reggae i  ska, i per l’ambi-
ent que envolta el festival”. Creu que 
cada cop hi ha més gent als festivals, tot  
i que fa molts anys que existeixen: “Ma 
mare ja hi anava”. 

El Dani també valora que, a més dels 
concerts, els festivals incloguin activitats 
durant tot el dia, com xerrades, docu-
mentals o fins i tot espais per a les famí-
lies i zones habilitades per a infants.  “Els 
festivals duren diversos dies ,i és molt 
guai l’ambient que es genera al voltant, 
és un món molt diferent del concert”.

La castellarenca Davínia Cánovas 
segueix, sobretot, el festival Cruïlla, que 
se celebra al Parc del Fòrum de Barcelona. 
També el Cruïlla de tardor, el Vida Festi-
val, Minimúsiques, Sonorama, Primavera 
Sound i Sònar, entre d’altres. Creu que el 
fenomen festivals  s’ha posat de moda els 
darrers anys, “i un dels motius és que, 
amb Internet, Spotify, etc., cada cop 
es venen menys discos i això obliga els 
grups a tornar a fer concerts”. Sobre el 
tipus de públic, apunta que hi ha de tot, 
des de gent que va a passar-s’ho bé amb 
els amics, o a conèixer grups nous, o a se-
guir grups que ja coneix. “Jo hi vaig per-
què m’agrada la música i m’ho passo bé 
i si puc descobrir grups nous, millor”.

De festivals grans, petits i mitjans 
n’hi ha arreu i durant tot l’any. “El festi-
val, ja ho diu el nom, és una festa, i s’as-
socia a trobar-se amb gent, gaudir de 
l’entorn, gent que es mou d’un escenari 
a un altre...”, afegeix la Magda.

Un festival de música reuneix gent 
petita, jove i gran en un mateix espai i du-
rant un temps concret. Això, ja de per sí, 
és un atractiu per als seguidors de festi-
vals. De moment, sembla que hi ha públic 
per a tots, perquè s’omplen. Ara caldrà es-
perar, de totes les iniciatives sorgides en 
els últims anys, quines es podran aguan-
tar en els temps. Segur que alguns han 
nascut per quedar-se.

Els festivals: particular destinació 
on passar dies de vacances o lleure

magda Farré al festival Primavera Sound 2019. || cEdida

Dani López (esquerra) al Rototom Reggae Fest.  || cEdida

Elena Arroyo a l’Embassa’t 2019. || cEdida

Emili miró al Kaiola Festibala || cEdida

A l’esquerra, Davínia Cánovas al festival Cruïlla || cEdida

L’ACTUAL recull 
les experiències 
de castellarencs 
seguidors de festivals

  marina Antúnez
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L’Esbart Teatral de Castellar ha fet una 
crida per sumar socis per a la secció de 
Gegants de l’entitat. De moment, la sec-
ció ha deixat aturada l’activitat i, per tant, 
no es pot garantir la Cercavila de Festa 
Major ni es poden reprendre les ballades 
fins que més socis se sumin a col·laborar 
amb aquesta secció de l’entitat, una de 
les quatre que estan actives actualment.
“Des de la junta, a la darrera assem-
blea, es va plantejar fins a quin punt 
era possible que aquesta secció se-
guís funcionant amb tan poca gent”, 
apunta la presidenta de l’Esbart Tea-
tral de Castellar, Montse Gatell. Ara per 
ara, una persona s’ocupa de la gestió de 
la secció i una altra també porta algun 
gegant. “Però tenim tres gegants, i no 
prou gent per a fer les ballades amb 
seguretat”, afegeix Gatell. 

Aquesta aturada només serà pro-
visional, i per a aquesta secció. La resta, 
és a dir, les seccions de Diables, Tucan-
tandrums i Teatre seguiran l’activitat 

L’Esbart Teatral fa una 
crida per sumar persones 
a la secció de Gegants 

El Sol, l’Estel i la Lluna són els Gegants de l’Esbart Teatral de Castellar. || aRxiu

amb normalitat. Qui vulgui formar part 
de la secció de Gegants pot adreçar-se 
al correu electrònic esbartteatralcaste-
llar@gmail.com i mostrar la seva dispo-
sició. “Segurament hi ha gent que no 
s’ofereix perquè no sap com fer-ho”. 
Per formar part de Gegants només són 
necessaris dos requeriments: el primer, 
que siguin sòcies de l’entitat, “de ma-
nera que també podran gaudir de la 
infraestructura i l’activitat mateixa 
que es vulgui fer”; l’altra és el compro-
mís, mostrar una mínima implicació per 
poder tirar endavant la secció. “Els Ge-
gants s’activen, sobretot, per Festa 
Major i per alguna altra ocasió i festa 
popular”. Per poder portar gegants no 
cal cap formació especial, només algunes 
indicacions prèvies. El soci té una cober-
tura legal d’assegurança. 

Actualment, l’ETC compta amb gai-
rebé 320 socis. Entre aquests, hi ha els 
socis que ho són perquè estan compro-
mesos amb la pròpia supervivència de 
l’entitat “i també els propis membres de 
totes les seccions que tenen activitat”.

La secció de Diables, després de la 

  marina Antúnez

formen l’ETC 
actual: Diables, 

Tucantandrums, 
Teatre i Gegants

SECCIONS

4
crida que va fer la junta a la darrera as-
semblea perquè manifestessin la seva vo-
luntat de continuar “han confirmat que 
sí que seguiran i han pogut assegurar 
correfoc per Festa Major i també la par-
ticipació a Sant Feliu”, segons Gatell. 

El grup de Tucantandrums està vi-
vint un moment força dolç perquè ara té 
molta popularitat com a grup de batu-
cada. “És un grup molt nombrós que 
porta a terme tots els compromisos 
que va adquirint”. Sortiran al Correlo-
kals de Castellar i, possiblement, en algun 
altre moment per Festa Major. 

El grup de Teatre ha estrenat el 2019 

El rei borni, que es podrà veure de nou per 
Festa Major. “La secció de teatre té una 
programació continuada, ara ja estem 
preparant ‘Pulmons’ de cara al 2020”.

L’actual junta de l’ETC està forma-
da per Montse Gatell, Clara Sellés, Rafa 
Arrabal, Mònica Clarà, Agnès Hernán-
dez i Bet Tena. Encara els queda un any 
més de mandat. “La nostra vocació no 
és la de perpetuar-nos a la junta sinó 
procurar propiciar un relleu”. Encara 
no s’han proposat persones concretes, 
“però la nostra feina serà buscar-les, 
sinó sorgeixen espontàniament”, afir-
ma la presidenta.  

TORRE BALADA | CALISSÓ D’En RoCAESPAIART | FI DE CURS

Finalitza la Setmana Cultural 
programada per l’EMMTB

Èxit de les audicions d’estiu

L’Escola Municipal de Música Torre Balada clou la Setmana Cultural 
que va programar des del passat 17 de juny fins a aquest mateix diven-
dres, a partir de les 16.30 h. Al llarg d’aquesta setmana, a l’escola de mú-
sica s’han realitzat activitats per a totes les edats, també alguns tastets 
d’instruments, jocs amb cordes i vent, taller de composició de bandes so-
nores, grup de guitarres, l’activitat “Toquem en una orquestra”, audici-
ons, pintura amb música, assajos oberts, etcètera.

Per a aquest divendres, s’ha previst un taller d’ukelele a partir de les 
18 h a l’escola mateix i berenar amb xocolata desfeta. Al Calissó d’en Roca, 
a partir de les 18 hores, es podrà gaudir d’un concert del grup de combos 
i del grup de folk de l’Escola Municipal de Música Torre Balada. D’aques-
ta manera, el centre municipal de música clou el curs 2018 - 2019 i posa 
en marxa les inscripcions per al proper curs.   ||  m.a. 

El passat 15 de juny, Espaiart va oferir les tretzenes audicions d’estiu 
de música. La Sala de Petit Format de l’Ateneu va acollir les quatre 
sessions programades per les que van passar desenes de músics 
per compartir amb el públic les seves interpretacions. Cadascuna 
de les sessions va acollir diferents estils, instruments i edats dels 
intèrprets. Segons la directora d’Espaiart, Sònia Gatell, “l’escola 
vol fugir de les audicions només per a nens i nenes, només per 
a joves, o només per a gent més gran” perquè “és important que 
les diverses generacions col·laborin i participin d’un mateix es-
cenari”. Infants a partir de 4 anys van actuar en la mateixa audició 
que les agrupacions musicals com l’orquestra de corda o el Quar-
tet Maravillas, una agrupació de corda de nois i noies. També es va 
poder gaudir del combo jove, Lips Drama, i del combo d’adults, que 
va comptar amb la participació de sis cantants diferents.  ||  m.a. 

ETC | EnTITATS
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La Biblioteca Municipal Antoni Tort 
ha organitzat un acte el proper 27 de 
juny per commemorar el Dia per l’Alli-
berament de lesbianes, gais, trans, 
bisexuals i intersexuals (LGTBI), 
efemèride marcada oficialment al 
calendari el 28 de juny.  

Des de l’octubre de 2014 Catalu-
nya disposa de la Llei 11/2014, un dels 
objectius de la qual és aconseguir re-
duir la discriminació i fomentar va-
lors d’igualtat, respecte i tolerància. 

En aquest sentit, la bibliote-
ca té previst la lectura del manifest 
a les 20 hores. Seguirà la projecció 
del documental Soc part del teu món, 
de la directora Susanna Barranco i 
amb el suport de l’Institut Català de 
les Dones. Es farà un debat posteri-
or amb Musike. Finalment, es durà 
a terme el taller ‘Identitats’ condu-

La Biblioteca commemora el Dia LGTBI dimarts que ve

D’altra banda, el 
servei ha participat 
en la 7a Trobada de 
Clubs de Lectura 

ït per una tallerista especialitzada, 
per reflexionar sobre situacions de 
violència que es produeixen amb les 
persones que no encaixen dins el pro-
totip que la societat ha marcat amb 
el concepte de dona i home. 

En el Dia LGTBI es commemo-
ren els fets esdevinguts el 28 de juny 
de 1969 a Nova York, quan la pobla-
ció LGBT va sortir al carrer arran 
d’una batuda de la policia al bar gai 

BIBLIOTECA | LGTBI

Stonewall Inn. La comunitat LGBT 
va sortir al carrer a mostrar el seu 
rebuig i es va produir un fort enfron-
tament que va acabar amb detenci-
ons i ferits greus. La reacció de su-
port a les persones agredides va ser 
immediata: milers de gais, lesbianes, 
transsexuals i simpatitzants es van 
manifestar solidàriament, i van con-
tribuir, així, al naixement del Gay Li-
beration Front. 

Commemoració del Dia LGTBI en una edició passada, a la Biblioteca Antoni Tort. ||  R. g. 

Alumnes de  Blanca Gibert mostrant la seva obra a la Sala d’Exposicions d’El mirador. || m. aNTúNEz

BLANCA GIBERT | EL mIRADoR

Lluïment d’obres d’infants

Prop d’una trentena d’alumnes van 
ser els protagonistes, divendres 14, 
de l’exposició d’art infantil de Blan-
ca Gibert que es va inaugurar  a la 
Sala d’Exposicions d’El Mirador. 
A la mostra s’hi exposen obres de 
nens i nenes des de 5 fins a 14 anys. 

La inauguració va comptar amb 
nombrosos assistents, entre ells, els 
artistes, els familiars i visitants inte-
ressats en l’art. 

A més de la visita a cada qua-
dre, la inauguració també va comp-

tar amb un refrigeri per a tots els 
assistents.

La pintora castellarenca Blanca 
Gibert va mostrar la seva satisfacció 
pel resultat i va remarcar que “dar-
rere cada quadre hi ha molt d’esforç 
posat”. Les obres, que es poden veure 
durant el mes de juny, de gran format, 
estan creades sobre fusta, amb la tèc-
nica de l’acrílic. Hi podem apreciar 
retrats, paisatge i bodegó. Es poden 
visitar en horari d’obertura d’El Mi-
rador.  ||  m. aNTúNEz

trobada de clubs

D’altra banda, set usuaris de la Bibli-
oteca Municipal Antoni Tort i també 
la seva directora, Carme Muñoz, van 
participar en la Setena Trobada dels 
Clubs de Lectura de la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals de la Diputa-
ció de Barcelona. 

En total, més de mil lectors van 
assistir al Teatre de la Faràndula de 
Sabadell per a gaudir de la represen-

tació Una Ilíada, una adaptació del 
clàssic d’Homer dirigida per Juan 
Carlos Martel i protagonitzada per 
l’actor Eduard Farelo. 

“El dia que hi vam anar nosal-
tres érem 600 persones, i en acabar 
l’obra vam poder parlar amb Edu-
ard Farelo”, explica Carme Muñoz. 
A més, el grup castellarenc es va 
poder fer una fotografia amb l’ac-
tor, i una altra amb la resta de parti-
cipants de clubs d’altres poblacions. 
“Hi havia gent de Sentmenat, Vaca-
risses, Sabadell, una part de Ter-
rassa, d’Arenys, etcètera”.

Rosa Renom va ser la conducto-
ra de l’acte i va repassar tots els clubs 
de lectura presents aquell dia. “En al-
tres ocasions ja hi havíem anat, amb 
el Raimon a Barcelona, i també a 
Sant Cugat”, afegeix Muñoz. 

Els de Castellar eren del Club 
de Lectura de Novel·la. L’existèn-
cia de més de 700 clubs de lectura 
a la Xarxa de Biblioteques Munici-
pals demostra l’èxit del foment de la 
lectura amb clubs que es dediquen 
a gèneres diversos, com novel·la, 
novel·la negra, poesia, cinema d’au-
tor o gastronomia, entre d’altres. 

 || maRiNa aNTúNEz
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Cantar pot ser, també, una oportuni-
tat per conèixer una cultura diferent. 
Ho sap molt bé el Cor Sant Esteve, 
que aquest diumenge va fer d’amfi-
trió d’un convidat basc, el Cor Ariz-
mendi Abesbatza de Mondragón, de 
Guipúscoa, que va portar més d’una 
seixantena de cantaires. El concert, 
que es va celebrar a l’església Sant Es-
teve, va comptar amb la presència de 
la Coral Petits Martinencs.

El cor Sant Esteve, amb Dani 
Garcia al piano, va interpretar quatre 
cançons: Changes (Audrey Snyder), 
Dorm petita mar (Josu Elberdin), Har-
riet Tubman (Walter Robinson) i la 
cançó tradicional Let it shine.

Pel que fa a la coral barcelonina, 
que compta amb Júlia Olivés a la di-
recció, les cançons van ser Sprindans 
fra vestfold, que és tradicional norue-
ga, Nest rua, brasilera, Akai hana, del 
Japó, i el poema Cançó de Barri, com-

El cor Sant Esteve, amfitrió de cantaires bascos

  G. Plans

mÚSICA | ACTUACIÓ CoRAL

Un moment de l’actuació del Cor Sant Esteve diumenge passat a l’església de Sant Esteve.  ||q. pascual

posada pel castellarenc Miquel Des-
clot i per Josep Vila.

D’altra banda, el Cor de Mon-
dragón, dirigit per Rakel Murgiondo, 
van oferir Xalbadorren Heriotzean (Xa-
bier Lete), Txoria Txori (Mikel Laboa), 
Itsasoa gara (Ken7), Hallelujah (Leo-
nard Cohen), la tradicional You rise me 
up i Viva la vida (Coldplay).

Finalment, el repertori conjunt, 
que va tancar el concert, va estar 
format per dues cançons, la tradi-
cional basca Xarmengaria zira i I el 
vent deixava, un poema de Joan Sal-
vat-Papasseit.

Encara que, per logística, les tres 
entitats cantaires només van poder 
assajar conjuntament una hora, ex-
plica el director Jaume Sala, “amb 
les corals, normalment, és fàcil en-
tendre’s,  ja que hi ha un llenguatge 
comú i són nanos que treballen de la 
mateixa manera”. I, tenint en compte 
que, el Cor Sant Esteve ja busca dates 
per retornar la visita, en el futur segur 
que encara s’entendran millor.

El cor Di-versions a l’escenari dels Jardins del Palau Tolrà. || g.p.

CONCERT | HomEnATGE

Un record especial per a Conxita Roca
“Era l’alegria personificada. I com que 
una de les coses que li agradava més era 
passar-s’ho bé amb la música, l’hem vol-
gut recordar d’aquesta manera”, expres-
sava l’Anna Esquius, directora artística del 
Cor de Gòspel Di-versions, sobre Conxita 
Roca. I will follow him, de Peggy March, o 
Moon river, de Henry Mancini, són algunes 
de les cançons que li encantava cantar, i per 
això van formar part del repertori.

El Kor Ítsia i el Cor d’Acords també 
van voler ser al Memorial Conxita Roca 
i van acompanyar el Di-versions aquest 

diumenge al matí. Als Jardins del Palau 
Tolrà, plens de gom a gom, va crear-se 
una atmosfera íntima i harmoniosa, amb 
els matisos d’alegria que van injectar al-
gunes cançons animades. Quan van pro-
posar al Cristòfor Agudo participar en 
el concert, de seguida va pensar que era 
molt bona idea. “S’ha respirat un ambi-
ent molt especial, com d’agraïment... 
La música et porta a la germanor, i a la 
unió, tant de públic com de cors”, refle-
xionava el director del Cor d’Acords, un 
grup de Barcelona que compta amb can-

taires castellarencs. Després de l’actua-
ció, la Berta Àlvarez, del Kor Ítsia, també 
feia referència al clima que es va crear: 
“Ens ha agradat molt. I quan s’ajunten 
diferents cors, es crea un ambient fa-
miliar”.En acabar el concert, pel vincle 
especial que tenia amb la Conxita, Llo-
renç Martí va agrair la implicació dels 
diferents cors i del públic. “Ha sigut un 
acte preciós, brodat, en un dia esplèn-
did. I amb unes connotacions molt es-
pecials, sobretot per part meva, com 
a company seu”.  ||  g.plaNs

L’església Sant Esteve va acollir un concert 
que va comptar amb la presència del Cor de 
mondragón i amb la Coral Petits martinencs
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agenda del 21 al 30 de juny del 2019

Concert amb el grup Arboledas
dissabte 22 · 22 hores
calissó d’en Roca

El grup arboledas atuarà dissabte 
al calissó d’En Roca. Ells són marc 
pi, ana Valor i  Jaume arboledas. 
compten amb el disc  de sant Feliu 
a parís (quimera Records, 2016) i el 
cd Fenix (quimera Records, 2018), 
que van fer sota la producció musical 
d’Ophiura, amba arranjaments i pro-
ducció de leo pascual. En aques tre-
ball discogràfic presenten vuit temes 
amb un estil entre la cançó d’autor 
i el rock. cançons enèrgiques, fres-
ques i sinceres com ‘si mires enre-
re’, ‘incadèscencia’, ‘Els carrer de 
sabadell’, ‘Naciendo el sol’, ‘En este 
día de fiesta’, ‘El ball de l’última nit’, 
etcètera.

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-sotala-
lluna-2019

Exposició d’art infantil. Estudi de dibuix i pintura 
Blanca Gibert
Fins al 28 de juny
sala d’Exposicions d’El mirador
Horari d’obertura d’El mirador

Exposició permanent: “Trenquem reixes per la llibertat” 
Exterior de l’Escola municipal d’adults

Exposició permanent d’escultures de Josep Llinares 
Ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074

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

DESTAQUEm EXPOSICIONS I ALTRES

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 
 
 
22 h - mÚSICA 
Concert del grup Arboledas 
plaça calissó 
Org.: calissó d’en Roca 

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 
 
 
 
 
 
 
 

De 21 a 23 h - PROPOSTA 
Revetlla de Sant Joan 2019-06-18 
sopar i música en Toca-me-la 
carrer Retir 
Org.: aaVV El pujalet 

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

nit - PROPOSTA 
Revetlla de Sant Joan al carrer Torras 
sopar de brasa i música en directe amb 
Joan Tena 
Org.: posidònia, Nigromante, carbons 
Ernest i peixos marina 
 
 
 
Dilluns 24 
 
 
A partir 12 h - FESTA 
Festa major de Can Carner  
can carner 
Org.: aV de can carner 

De 21 a 23 h -  BALL
Curs de salsa (iniciació i salsa social)
calissó d’en Roca
Org.: calissó d’en Roca
 

Dimarts 25 
 
 
19 h - PROPOSTA 
Ple municipal 
ca l’alberola 
Org.: ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimecres 26 
 
 
20.30 h - mÚSICA 
Concert de Los Rockolas 
Restaurant stewart 
Org.: ?? 
 
 
 
Dijous 27 
 
 
20 h - PROPOSTA 
Dia per l’Alliberament de lesbianes, 
gais, trans, bisexuals i intersexuals 
(LGTBI) 
Lectura manifest, cinefòrum i taller 
“Identitats” 
Biblioteca municipal antoni  Tort 
Org.: ajuntament 

21.30 h -  mÚSICA 
Jam session al Calissó 
El calissó d’en Roca 
Org.: calissó d’en Roca 
 
 
 
DivenDres 28 
 
 
20 h - PROPOSTA 
Nit de contes i llegendes per a adults: 
“A l’ombra del cirerer” 
a càrrec de Tere monclús 
llibreria la centraleta 
Org.: la centraleta 

22 h - mÚSICA
Liceu a la Fresca: ‘Tosca’, de Puccini
Jardins del palau Tolrà
Org.: ajuntament

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissabte 29 
 
 
10 h - XERRADA 
“Trastorns de la Conducta 
Alimentària. Raons i Pautes” 
a càrrec de Cristina Carretero 
c/ puigvert, 3, 2n. porta 10 
Org.: lasaladeser

12 h - PROPOSTA 
missa amb motiu de Sant Pere, a càrrec 
de mn. Txema Cot 
Ermita de sant pere d’ullastreOrg.: 
amics de l’Ermita de sant pere d’ullastre 

De 19 a 00 h - PROPOSTA 
3a Nit Embruixada 
Jardins del palau Tolrà 
Org.: comerç castellar 
Hi col·laboren: ajuntament de castellar, 
diputació de Barcelona i generalitat de 
catalunya 

De 20 a 03 h - PROPOSTA 
Sopar de Revetlla de Sant Pere 
c. major 
Org.: sTOp, cm62 informàtica, Villaró i 
la centraleta 
 
 
 
Diumenge 30 
 
 
De 9.30 a 13.30 h - PROPOSTA 
Jornada de donació de sang 
local del centre Excursionista de 
castellar 
Org.: Banc de sang i Teixits 

12.30 h - PROPOSTA 
Vermut musical amb PiK 
plaça de cal calissó 
Org.: calissó d’en Rocah 
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FARmÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVEnDRES 21 ROS 
DISSABTE 22 CASTELLAR 
DIUmEnGE 23 yANGÜELA 
DILLUnS 24 yANGÜELA 
DImARTS 25 PERmANyER 
DImECRES 26 CATALUNyA 
DIJoUS 27 VILÀ 
DIVEnDRES 28 EUROPA 
DISSABTE 29 VILÀ 
DIUmEnGE 30 CASTELLAR 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia m. D. Ros 
937 145 025 · av. st. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEFUNCIONS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de Terrassa, 377

“Les paraules no es poden tancar dins d’una gàbia. Volen soles.”
Montserrat Roig

@willieroman @arnaucabeza @oscarmoreno_m
arenys de mar Flors sant miquel del Fai

mEmÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAm · @lactual 

Tots els vint-i-dos quintos castellarencs, ben mudats, en els bancs de la plaça Major, al costat de 
les escales de la font. Somrients i esperançats per passar la mili el millor possible i alhora atemo-
rits i mig il·lusionats per afrontar el servei militar, que els entesos deien que era la prova que els 
faltava per fer-los homes de debò.  || FONs: JOaquim sáNcHEz méNdEz ||  auTOR: lluís VERgés sOlà || TExT: 

alBERT aNTONEll || aRxiuHisTORiacasTEllaR@gmail.cOm ||  FacEBOOk.cOm/aRxiuHisTORia 

La lleva del 1952, hivern del 1952

penúltima

Genoveva  Sola Adan  
87 anys · 18/06/2019 

marcelina moreno moreno  
96 anys · 18/06/2019           

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
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la contra

Ramon Canalís

Volem fomentar 
l’esport i la
cohesió grupal

Coordinador de la 1a Caminada #sotalalluna

q
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Aquest proper 6 de juliol coordinarà la 1a Caminada 
#sotalalluna, una marxa sense caire competitiu. 
Vinculat durant anys al bàsquet i al Centre Excursi·
onista de Castellar, reivindica un esport saludable

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
inquiet
Un defecte que no pots dominar?
la improvisació
Una persona que admires?
Els autònoms
Un esport?
El bàsquet
Quin plat t’agrada més?
l’esqueixada de bacallà
Un paisatge?
El cap de creus
Un animal?
l’àliga
Un llibre?
‘las ocho montañas’, de paolo cognetti
Una pel·lícula?
‘alien: el octavo pasajero’
Un país?
El Nepal
Un projecte personal?
Repetir la caminada molts anys

”

“

· Des de quan estàs vinculat al 
Centre Excursionista Castellar?
Ja fa uns anys, però no gaires. Vaig 
venir de Sabadell fa 20 anys i jugava 
a bàsquet. Soc molt alt, i aquest es-
port se’m dona bé... Vaig estar vincu-
lat al Club Bàsquet Castellar. De més 
jovenet també havia fet atletisme. 
Sempre m’ha agradat molt la mun-
tanya. He fet alpinisme, trekking, tra-
vesses, etc. Ja més tard, amb el meu 
amic Jordi Gudàs, vam començar a 
participar en curses, travesses, etc., 
competitives. I se’ns va acudir fer al-
guna cosa aquí a Castellar. 

· I per aquesta raó vau contactar 
amb el CEC?
Vam decidir organitzar la Salaman-
dra Trail, l’any 2014. Primer, havíem 
pensat fer-la per lliure, però això im-
plicava moltíssima feina, com esta-

blir-nos com a entitat, seguir uns re-
glaments, etc. En canvi, fer-ho a tra-
vés del CEC era molt més fàcil. Vam 
optar per una cursa nocturna perquè 
no hi havia gaire oferta d’aquest tipus 
de curses. Vam proposar a la junta 
de fer una secció de trail running, 
per organitzar curses de muntanya 
amb esperit competitiu,  en principi. 
Però també per a la gent que corre 
per gaudir de la muntanya.

· I va prosperar, aquesta secció?
Doncs no és que hagi desaparegut, 
però està aturada. El trail és un es-
port que acaba sent solitari. Vam 
començar en grup, però cadascú va  
agafar el seu ritme i sortia a entre-
nar quan podia. És difícil mantenir 
la cohesió d’un grup. 

· I com es va transformar?
El president del CEC, Rafael Serra, 
va decidir canviar la Salamandra 
Trail per una altra modalitat, que 

s’ha acabat convertint en la Camina-
da #sotalalluna. Amb la Salamandra, 
la gent es feia enrere perquè tenia por 
de fer-se mal, o creien que no esta-
ven prou preparats... els corredors 
van molt de pressa! I sent de nit i tot 
plegat... Ara, l’objectiu és fomentar 
l’esport i la cohesió grupal. El tema 
de la muntanya és una formació molt 
maca, que sovint costa molt als joves 
de Castellar, no sabem per què, però 
que nosaltres volem fer i així implicar 
el poble. Per això vam fer evolucio-
nar la competició de la Salamandra 
cap a la Caminada. I ara ho podem 
fer amb infants.

· Per a quines edats està pensa-
da la Caminada #sotalalluna?
Des de zero anys fins als que siguin. 
Hi ha dues categories: nens i joves 
fins a 16 anys, i júniors i sèniors, dels 
17 anys i sense límit d’edat. Hi ha dos 
recorreguts, un de 6 quilòmetres i 
l’altre de 10 km. I es pot fer caminant 

o corrent. Creiem que la majoria de 
gent la farà caminant. Hi ha un avi-
tuallament. Per al recorregut de 6 
km  estarà situat al km 3. Pel recor-
regut de 10, al km 7. No és competi-
tiva. Els menors de 18 anys hauran 
de tenir autorització dels pares. De 
15 anys en avall han de participar a 
la caminada acompanyats. ja s’han 
obert les inscripcions a https://rune-
dia.mundodeportivo.com, i presen-
cialment, al CEC. Júniors i sèniors 
paguen 10 euros i els petits, 6 euros. 

· Quines normes de seguretat heu 
tingut en compte?
Per part dels participants, han de 
portar obligatòriament un frontal. 
Pensem que el dia de la cursa no hi 
haurà llum de lluna, i per tant és im-
portant anar ben il·luminat. També 
recomanem que cadascú porti una 
cantimplora d’aigua, tot i que hi hagi 
avituallament. Nosaltres senyalitza-
rem el recorregut amb unes cintes 

reflectants, perquè tothom pugui 
seguir bé.

· Quin és el recorregut?
Sortirem del parc de Colobrers a les 
21 h. Tot i que a partir de les 19 h els 
participants ja poden anar-hi a bus-
car el seu dorsal, que aquest cop tin-
drà forma de polsera. Els recorreguts 
passaran per Ca n’Ametller, entre 
d’altres indrets naturals, en funció 
del recorregut que es triï. L’arriba-
da es farà a la plaça d’El Mirador.

· A l’arribada teniu alguna recep-
ció prevista?
Al punt d’arribada hi haurà una 
carpa, amb entrepans i begudes a 
preus populars. Volem preveure 
també entrepans vegans, hem de 
mirar encara què fem. No només són 
serveis per als caminants, sinó també 
pels qui hagin fet de voluntaris, i per 
les famílies que vulguin anar a rebre 
els participants.  

 marina Antúnez


