
 

.cat
CASTELLAR DEL VALLÈS

526
DEL 28 DE JUNY AL 4 DE JULIOL DE 2019

Setmanari d’informació local

El nou equip de govern posa en marxa un paquet 
de mesures per esdevenir una “vila verda”

Decàleg contra el canvi climàtic

Una rítmica de campionat
Quatre equips del Club Rítmica Clau de Sol disputen les finals del Nacional

gimNàStiCa | P18

incrementar la recollida selectiva i dedicar un 25% de les 
inversions a sostenibilitat són algunes de les prioritats

Òpera a la 
fresca, aquest 
divendres

L’alliberament 
LGTBIQ+ pren 
protagonisme

aCtUalitat | P03

NitS D’EStiU | P21

mEDi ambiENt | P04

Els dos equips del Club Rítmica Clau de Sol de les categories més petites en la competició dels Campionats Nacionals celebrats a Igualada. || cedida
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el tema del dia

Passes per la igualtat lgtbiQ+

Cada 28 de juny se celebra el Dia Internaci-
onal per l’alliberament LGBTI, un dia per 
a la visibilització d’aquest col·lectiu. Però 
més enllà d’aquesta normalització, quines 
són les reivindicacions més urgents? Gina 
Serra és una dona trans que va començar el 
seu procés de trànsit amb 40 anys, i ara en 
té 60. La castellarenca és membre del Con-
sell Nacional LGBTI de Catalunya. “Quan 
vaig sortir de l’armari van ser uns anys 
molt durs. Aquí, a Castellar, les persones 
LGTBI havíem de marxar.  En el meu cas, 
el procès va començar el 2003, i vaig sen-
tir molta pressió pel fet de ser una per-
sona trans. Els prejudicis no són cosa 
del passat. Els vaig patir i els segueixo 
patint”, explica la Gina. La castellarenca 
reivindica que un dels principals reptes de 
l’administració pública és treballar amb el 
col·lectiu trans de gent gran, que assegu-
ra que queden “apartats”. “Són persones 
que han viscut la repressió franquista 
i que avui dia tenen entre 60 i 70 anys, 
i segueixen estant excloses i desprote-
gides. No han pogut treballar i per tant 
tenen un dèficit econòmic, els manquen 
recursos”, lamenta la Gina. 

la llei catalana contra la lgtbi-fòbia 
El Parlament de Catalunya va aprovar 
l’octubre de 2014  l’anomenada Llei Con-
tra la LGTBI-fòbia per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres 
i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia. 

Malgrat les passes endavant que su-
posa la llei, des del Consell Nacional LGTBI, 
Gina Serra reconeix que, cinc anys després 
de l’aprovació, la igualtat real i efectiva en-
cara és força llunyana.  “S’està avançant, 
caminem en la direcció correcta, però 
el treball encara és insuficient”, apun-
ta Serra. “Des de les institucions també 
s’ha de fer un esforç per desplegar amb 

Imatge del documental ‘Llavors’, elaborat pel castellarenc Ferran Muñoz. || cedida 

Divendres se celebra 
el Dia internacional 
per a l’alliberament 
lgtbiQ+

 Rocío Gómez 

Documental ‘Llavors’ 

+ DRETS LGTBI

“No hi ha més normalitat que la 
diversitat”. Així conclou el documental 
‘Llavors’ que signa el castellarenc Ferran 
Muñoz amb Àlex Colàs. Un llargmetratge 
elaborat per a l’Institut Santa Eulàlia 
de Terrassa, en el marc del projecte 
de final de cicle, que pretén abordar la 
importància de l’educació per frenar 
i eradicar la LGTBI-fòbia de soca-rel. 
Entre els testimonis que ofereix ‘Llavors’ 
es troba el de l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, en referència el nou centre 
LGTBI del municipi, que va patir accions 
homòfobes com pintades, i les destros-
ses dels aparadors, o la professora de 
música Elena Colàs, que explica com 
intenta col·laborar en la visibilització 
del col·lectiu de manera transversal a 
través de les seves classes. El testimoni 
de l’Elena va ser impactant. “Em va 
sorprendre que ella hagués tingut pro-

recursos la llei de LGTBI-fòbia”, afe-
geix Dani Pérez, que comanda la regido-
ria de nova fornada LGTBIQ+, que acaba 
de crear l’Ajuntament de Castellar. Dani 
Pérez destaca que la incorporació d’aques-
ta regidoria al cartipàs respon a la voluntat 
de “donar més entitat al col·lectiu”. El 
regidor reconeix que la lluita per la igual-
tat del col·lectiu LGTBIQ+ hauria d’estar 
més present a l’agenda política, que falten 
polítiques per visibilitzar-lo. Pérez detalla 
que la nova regidoria té per objectiu “as-
sessorar, oferir atenció i informació al 
col·lectiu” i també promoure un espai de 
trobada tant per a les persones LGTBIQ+ 
com per a la resta de ciutadania que vul-
gui col·laborar en l’elaboració de polítiques 
públiques en aquest àmbit. 

D’altra banda, Pérez remarca que 
des de l’administració pública “és im-
portant incorporar una mirada trans-
versal a les polítiques educatives” i 
també en l’esport. “Hi ha molts espor-
tistes d’aquest col·lectiu que no surten 
de l’armari per por a represàlies. S’ha 
de fer un esforç per visibilitzar aquest 
col·lectiu en l’esport”, apunta. “Des de 
les institucions també s’ha de fer un 
esforç per desplegar amb recursos la 
llei de LGTBI-fòbia”, afegeix. En aquest 
sentit, Pérez detalla que “són mesures 
necessàries que permeten que la soci-
etat avanci. Hem d’aconseguir que no 
es criminalitzi ni sigui negatiu que dos 
homes s’agafin la mà”.

Finalment, l’Observatori Contra l’Ho-
mofòbia (OCH) ha denunciat que les agres-
sions per LGTBI-fòbia recollides el primer 
trimestre d’aquest any a Catalunya s’han 
duplicat respecte a l’any passat. En els tres 
primers mesos del 2019, l’entitat ha regis-
trat un total de 35 incidències, fet que l’ha 
portat a alertar sobre el creixement expo-
nencial de les agressions a membres del 
col·lectiu, i espais vinculats. Aquest és el 
cas del centre LGTBI de Barcelona que 
va patir bretolades el gener passat, po-
ques setmanes després de la seva inau-
guració. En referència a aquesta qüestió, 
Gina Serra considera que la legislació 
“és tova” i que són massa freqüents. “Si 
surts de la normativitat, al carrer et 
pots trobar amb una agressió. S’ha de 
fer molta pedagogia des de les escoles”, 
conclou l’activista. 

35 AGRESSIONS 
Homòfobes 
han tingut lloc a 
catalunya durant el 
primer trimestre de 
2019 segons l’OcH 

OCTUBRE 2014 
es va aprovar la Llei 
contra la LGTBi-
fòbia de catalunya  

LGTBIQ+ 
És una de les noves 
regidories que ha 
creat l’ajuntament 
de castellar 

blemes en alguns centres educatius pel 
fet de parlar amb normalitat del col·lectiu 
LGTB als alumnes”, manifesta Muñoz. 
El castellarenc explica que, com a 
estudiants, no havien rebut pràcticament 
cap informació sobre les diferents 
orientacions sexuals i els diferents tipus 
de parella que existeixen. I el fet de no 
parlar sobre el col·lectiu podria fomentar 
l’odi i ‘bullying’ a l’escola. “D’aquí la nostra 
motivació de tractar aquesta temàtica”.
Per als autors les principals problemà-
tiques són, sense dubte, les agressions, 
“ja siguin les físiques o les psicològiques 
que pots arribar a patir al carrer, per un 
desconegut, només pel fet d’anar de la mà 
d’una altra persona del mateix sexe. Com 
també les agressions o abandonaments 
per la pròpia família. De fet, hi ha un 
estudi que diu que el 70% de les persones 
LGTB han patit ansietat o depressió,  
temptacions suïcides només pel fet de 
ser qui són i per la discriminació que han 
passat”, detalla Muñoz. Els joves tenen 
molt clara la seva reivindicació: “Norma-
litzar la llibertat, la diversitat d’elecció de 
cada persona i evitar la discriminació”.
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L’equip de govern s’ha marcat com a prio-
ritari per a aquest mandat incorporar tot 
un paquet de mesures a favor de la soste-
nibilitat i contra el canvi climàtic. D’en-
trada, s’ha creat la Regidoria de Transi-
ció Ecològica, al capdavant de la qual hi 
ha el regidor Pepe González, que coor-
dinarà “el compromís d’esdevenir re-
ferent de la sostenibilitat en una vila 
verda que desplegui tot els seu poten-
cial ambiental i lluiti activament con-
tra la situació d’emergència climàtica 
que viu avui el planeta”, segons apun-
ten des de l’Ajuntament. 

Aquests objectius polítics tindran 
com a full de ruta un decàleg que esta-
bleix un primer compromís amb deu me-
sures que es duran a terme durant aquest 
mandat. El primer punt estableix incre-
mentar els percentatges de recollida se-
lectiva aplicant “un canvi de model de 
la gestió de deixalles municipals amb 
l’objectiu d’incrementar la valoritza-
ció de residus”.  En segon lloc, es plan-
teja combatre el plàstic i s’eliminaran 
“tots els estris de plàstic d’un sol ús a 
les dependències i serveis municipals, 
així com en les activitats públiques”. El 
tercer punt del decàleg proposa la crea-
ció d’illes de reciclatge en espais públics  
que permetin la recollida selectiva i que 
implicaran la substitució de les papere-
res de rebuig tradicionals.

Promoure una “fiscalitat verda” és 
el quart punt del decàleg i implicar des-
plegar “ordenances fiscals amb criteris 
nous que premiïn els comportaments 
ambientalment responsables” i es fa-
cilitaran ajudes per fomentar l’edificació 
sostenible i els habitatges passius (biocli-

Decàleg municipal per combatre el canvi climàtic

Una de les primeres reunions del nou equip de govern  va tractar el tema del decàleg. || cedida
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Precaucions davant l’onada de calor i el risc d’incendi al bosc

Una de les primeres mesures del nou equip de govern és posar en marxa un paquet d’accions a favor de la sostenibilitat

El Centre de Coordinació Operativa de Catalu-
nya va alertar des de mitjans de setmana que 
s’activava la fase d’alerta del Procicat per onada 
de calor. Des d’ahir dijous i fins demà dissabte 
és previst superar a la nostra comarca el llin-
dar de temperatures extremes, sent avui diven-
dres, el dia de màxim risc, segons les previsi-
ons. Les hores de més risc són les compreses 
entre les 12 del migdia i les 18 hores de la tarda. 

El cap de l’àrea de Predicció del Servei 
Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, va 
explicar a La Xarxa que per la seva durada i la 
intensitat es tracta d’una onada de calor de les 
considerades de primera categoria. “El feno-
men és cíclic però cada vegada -i per culpa 
del canvi climàtic- passa més sovint. L’any 
passat vam patir una de similar a l’agost”. 

ban de l’alcalde

Aquest dijous, l’alcalde de Castellar, Ignasi Gi-
ménez, ha fet públic un ban davant l’elevat risc 
d’incendi durant aquests dies que prohibeix 
encendre foc excepte autoritzacions excepci-
onals, prohibeix l’ús de les barbacoes de l’àrea 
d’esbarjo de Castellar Vell i també es prohibeix 
tirar petards o artefactes pirotècnics a tot el 
municipi. El ban també recorda que cal tru-
car al 112 en cas de visualitzar foc o columnes 
de fum en terrenys forestals o les seves proxi-
mitats, es recomana evitar l’accés al medi na-
tural i no utilitzar les barbacoes privades mal-
grat compleixin la normativa.

Amb les altes temperatures registrades, el 
risc d’incendi és molt alt. “El combustible del 
bosc comença a assecar-se de debò. L’ona-
da de calor farà pujar molt les temperatu-
res i això farà que el risc sigui com a mínim 

màtics i eficients energèticament). En la 
mateixa línia que el punt 4, el cinquè punt 
promou les energies renovables als edifi-
cis municipals gràcies a la instal·lació de 
plaques per a la generació d’energia solar 
fotovoltaica a diversos equipaments mu-
nicipals. En paral·lel, el sisè punt aposta 
per fer auditories energètiques a tots els 
equipaments municipals “per millorar 
l’eficiència energètica a tots els edifi-
cis municipals”.

La mobilitat també és present en 
el decàleg: el setè punt estableix la cre-
ació d’una xarxa a peu i pedalable. “Fo-
mentarem els desplaçaments a peu i 
en bicicleta, per tal d’evitar l’ús del 
cotxe per als desplaçaments interns 
i reduir la contaminació per l’emissió 
de CO

2
”, diu el decàleg, que a més pre-

tén impulsar “una xarxa que fomenti 
l’ús de la bicicleta, connectant el nucli 
urbà amb Sant Feliu del Racó i les ur-
banitzacions”. 

Justament el riu Ripoll i l’entorn na-
tural són els protagonistes del vuitè punt, 
que estableix el foment de “l’ús lúdic, 
social, productiu i ambiental del riu 
Ripoll i dels diferents torrents”. “Po-
tenciarem el municipi com a porta 
d’entrada del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac”, afirma 
l’equip de govern.

El novè punt parla d’administra-
ció sostenible i de l’aposta per donar 
més impuls a l’administració electrò-
nica per “reduir a la mínima expres-
sió l’ús del paper” i s’incrementaran 
les clàusules socials i ambientals en la 
contractació pública. Finalment, el desè 
punt estableix el compromís de dedi-
car un 25% del pressupost anual d’in-
versió municipal per a la sostenibilitat 
i el medi ambient.

Eliminació dels plàstics d’un sol 
ús als edificis i actes municipals

SOSTENIBILITAT

Una de les primeres mesures que es podran aplicar 
de forma més o menys immediata serà l’eliminació 
dels plàstics d’un sol ús als edificis i activitats muni-
cipals. D’aquesta manera ja es donarà compliment 
a l’acord del Parlament Europeu que prohibirà els 
plàstics d’un sol ús a partir del 2021. Els productes 
que haurien de desaparèixer són els coberts de 

plàstic d’un sol ús (culleres, forquilles, ganivets i 
escuradents), plats de plàstic d’un sol ús, palletes, 
bastonets de plàstic i cotó per a les orelles, palets de 
plàstic per sostenir globus i plàstics oxodegradables 
i contenidors alimentaris i tasses de poliestirè. Amb 
aquesta mesura, l’Ajuntament de Castellar del Vallès 
“adopta el compromís d’esdevenir exemple i es fixa 
com a objectiu l’eliminació dels productes de plàstic 
d’un sol ús i la promoció d’ús d’objectes reutilitzables 
i perdurables en el temps”. És per això que totes les 
dependències municipals hauran de posar en pràctica 
una instrucció en aquesta matèria i declarar la guerra 
als plàstics d’un sol ús.

l’ajuntament va fer públic un ban aquest dijous prohibint  l’ús de les barbacoes de Castellar Vell i tirar petards al municipi

d’Alfa 2, tenint en compte que el màxim és 
d’Alfa 3”, va assegurar el cap dels bombers 
voluntaris, Cisco Altarriba. 

El parc de Castellar estarà activat, però 
no amb tots els dispositius perquè hi ha hagut 
un canvi de sistema. “Han variat el sistema, 
tenim menys dies de cobertura. Nosaltres 
anem cobrint tot el que podem, tenint en 
compte que som voluntaris, hem obert tots 
els dies que ens han encomanat i a partir 
que hi hagi més risc, suposo que les actua-
cions seran diàries. A veure si podem assu-
mir-ho”, confessa Altarriba.

D’altra banda, l’Ajuntament ha previst 
també una sèrie d’accions per mitigar l’onada 
de calor. L’accés a les piscines descobertes de 
Sige Sport (Complex Esportiu de Puigverd) 
i Racó Sports (Casino del Racó) serà gratu-
ït aquest divendres, a partir de les 14 h i fins a 

les 18 h. L’única limitació serà que es respecti 
l’aforament permès. Cal recordar que aques-
tes instal·lacions seran d’accés lliure sempre 
que el grau de perill per calor indicat al portal 
www.meteo.cat sigui alt (taronja) o molt alt 
(vermell) a la comarca del Vallès Occidental. 

També els jocs d’aigua de la plaça de Ca-
talunya ampliaran dues hores el seu horari 
d’obertura (fins les 23 hores) fins el diumen-
ge. L’Ajuntament recorda a la ciutadania que 
pot fer ús dels diversos equipaments munici-
pals amb aire condicionat, com ara la Bibli-
oteca Municipal Antoni Tort, el Mercat Mu-
nicipal, els casals de gent gran o El Mirador, 
entre d’altres. 

La Farmàcia Casanovas també ofereix 
durant el cap de setmana l’entrada a l’establi-
ment amb aire condicionat i aigua a les perso-
nes vulnerables. 

 Redacció
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políticaple de juny

Amb una sensació similar a la de l’inici 
d’un curs escolar, els grups municipals 
sorgits de les eleccions municipals del 26 
de maig es van estrenar al saló de plens 
de Ca l’Alberola. Més de la meitat dels 
regidors i regidores (11 de 21) s’estre-
naven al ple i s’incorporaven tres nous 
grups (Junts per Castellar, CUP i Ciu-
tadans). El ple de juny va consistir en 
les explicacions per part de l’alcalde de 
l’organització del cartipàs i distribució 
de competències entre els membres de 
l’equip de govern així com la creació dels 
diversos organismes municipals en què 
participa govern i oposició i les retribu-
cions econòmiques que tindrà el mandat. 
Sobre la forma de gestió que tindrà el go-
vern, l’alcalde Ignasi Giménez va desta-
car que aquest mandat es recuperen les 
àrees -n’hi haurà quatre-. “Hem inten-
tat fer un organigrama en què quedi 
molt clar quines són les competències 
i les àrees permeten que tot quedi molt 
més endreçat”, va destacar Giménez. 
També va voler destacar regidories de 
nova creació o que rebran nous impul-
sos com Transició Ecològica, Promoció 
de la Vila, Feminismes, Polítiques Inclu-
sives o LGTBIQ+.

El ple s’estrena aprovant 
l’organització municipal

El ple de dimarts passat va comptar amb l’estrena de fins a 11 regidores i regidors nous. || c. díaz

Els grups de l’oposició van optar per 
unes intervencions mesurades i majorità-
riament de “mà estesa”, tal i com va rei-
terar els portaveus d’ERC, Junts xCast i 
C’s durant algunes de les seves interven-
cions. El portaveu del grup principal de 
l’oposició, Rafa Homet, d’ERC, va fer l’anà-
lisi més acurada del nou cartipàs: “Pen-
sem que, tot i la creació d’àrees, com fa 
quatre anys tindrem una dinàmica de 
funcionament molt presidencialista”, 
va dir Homet, que també va manifestar 
el desig que “l’Ajuntament es posi les 
piles en temes de transició ecològica”.

Pau Castellví, portaveu de Juntsx-
Cast, va posar en valor l’existència d’un 
comissionat d’urbanitzacions i Sant Feliu, 
“una de les nostres peticions constants 
el mandat passat” i també es va mostrar 
expectant per veure el funcionament de la 
regidoria de Benestar Animal, “un tema 
que objectivament ha tingut proble-
mes en el passat”.

sous i retribucions

A banda del model organitzatiu, el pri-
mer ple del mandat també incorpora les 
retribucions dels components de l’equip 
de govern i de l’oposició així com les apor-
tacions als grups municipals. L’alcalde 
tindrà un sou brut anual de 54.499 €; els 
regidors al capdavant d’àrea, 45.000 €; 

 J.G.

nous s’han 
incorporat al ple 
aquest mandat

REGIDORS

11
els tinent d’alcalde, 34.000€, i el regidor 
amb delegació d’alcaldia, 30.000 €. En el 
cas de l’oposició, es cobra per assistència 
als plens i comissions, i l’import màxim  
són 8.030 €. En aquest punt, la regidora 
de la CUP, Marga Oncins, es va mostrar 
contrària, ja que el seu grup defensa un 
esglaonat de retribucions inferior “que 
no pot ser superior a 1,5 vegades el sa-
lari mínim interprofessional”. 

On va haver-hi una mica de debat va 
ser en les aportacions mensuals que ob-
tindran els grups municipals: 992 € Som 
de Castellar-PSC (12 regidors), 590 ERC 

(5 regidors), 417 JuntsxCast (2 regidors), 
360 CUP (1 regidora) i 360 C’s (1 regidor). 
Tant ERC com JuntsxCast van criticar la 
forma com es fa el repartiment, que ells 
defensen que hauria de ser més equita-
tiu. En aquest sentit, tant sobre els sous 
aprovats com els diners destinats als 
grups municipals, l’alcalde va informar 
que se segueixen les recomanacions de 
les entitats municipalistes, que en el  cas 
de Castellar es mantenen per sota.

Aquesta qüestió va ser aprovada 
amb el vot contrari dels grups de l’oposi-
ció a excepció de C’s, que es va abstenir.  
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Els Jardins del Palau Tolrà es transfor-
maran en un espai màgic aquest dis-
sabte, 29 de juny. Des de les 19 hores i 
fins a la mitjanit, l’Associació de Comer-
ciants de Castellar, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, hi organitzarà la ter-
cera edició de la Nit Embruixada.

D’aquesta manera, els Jardins 
del Palau Tolrà acolliran durant cinc 
hores diverses parades de comerços 
que oferiran els seus productes vari-
ats, relacionats amb la temàtica de 

les bruixes conquereixen 
de nou el Palau tolrà

COMERç | 29 DE JUNy

la fira. Hi haurà bijuteria, minerals, 
llibres, ganxet, encens, vestits de nit, 
roba de nens, elements de decoració, 
i fins i tot es podrà prendre quelcom 
de menjar i beure. A més, hi haurà 
la possibilitat de degustar gintònics 
preparats al moment.

A més, aquestes paradetes de 
comerç també es combinaran amb 
altres activitats lúdiques i culturals. 
Així, a partir de les 19 hores s’oferi-
rà un taller infantil d’atrapasomnis. 
Aquest any hi haurà l’actuació de la 
cantant Marga Davis, amb cançons 
dels anys 60, 80 i 90.

També hi haurà un professional 

Comerç Castellar, juntament amb l’ajuntament, organitzen la Nit de 
les bruixes per donar el tret de sortida de les rebaixes

 Jordi Rius

SUBMINISTRAMENT | aJUNtamENt

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès i Sorea, empresa subministra-
dora d’aigua al municipi, van signar 
dimecres la renovació del conveni 
de col·laboració que té per objec-
tiu combatre la pobresa energèti-
ca i la vulnerabilitat econòmica. El 
conveni regula les actuacions que 
es duran a terme davant d’aques-
tes situacions, que provoquen la 
impossibilitat d’atendre, dins el 
termini previst, les factures per 
al consum d’aigua, i evitar que es 
portin a terme talls en el submi-
nistrament, o que per l’escassa ca-
pacitat econòmica de les persones 
titulars del servei provoquin difi-
cultats per atendre el pagament 
de les tarifes aprovades.

 D’una banda, l’acord esta-
bleix la continuïtat del fons de so-
lidaritat, que permet, previ infor-
me dels serveis socials municipals, 
concedir ajuts a fons perdut a per-
sones amb risc d’exclusió social que 
acumulin impagaments de rebuts 
o que no puguin fer front al paga-
ment de noves factures. Aquests 
ajuts són dotats íntegrament per 
Sorea i garanteixen la continuïtat 
del subministrament durant sis 
mesos a partir del seu atorgament. 
Passat aquest període, els serveis 
socials municipals valoraran la ido-
neïtat de donar-ne continuïtat.Des 
que l’Ajuntament i Sorea van signar 
aquest conveni per primera vega-
da l’any 2016, 77 famílies han estat 
beneficiàries del fons social, que 
ha aportat un total de 19.352 euros. 

D’altra banda, el conveni re-
gula la reducció social en l’import 
de la factura de l’aigua destinada a 
persones amb capacitat econòmi-
ca reduïda. Aquesta bonificació és 
aportada pel concessionari i con-
sisteix en la reducció d’un 90% de 
la quota fixa del servei i de la tarifa 

Conveni amb Sorea 
contra la pobressa 
energètica

Imatge de la Nit Embruixada del 2018, que va coincidir amb el Tast d’Estiu. || Q.pascuaL

de grafologia des de les  21 fins les 23 
h per a aquelles persones que vulguin 
aprofundir sobre la seva personalitat. 
D’altra banda, des de les 21 h i fins a la 
mitjanit les persones interessades tin-
dran l’opció d’adquirir tiquets (fins a 
esgotar existències) per demanar que 
professionals del tarot els tirin les car-
tes. L’any passat, la Nit Embruixada es 
va fer a la plaça Catalunya juntament 
amb el primer Tast d’Estiu. Aleshores, 
prop de 3.000 persones van apropar-se 
a la plaça de Catalunya per assistir a 
alguna de les propostes programades 
en el marc del Tast d’Estiu, una de les 
principals novetats de les Nits d’Estiu 
de l’any passat. “Hem preferit man-
tenir la data de finals de juny per 
aprofitar l’arrencada de l’inici de 
les rebaixes”, assegura la dinamitza-
dora de Comerç Castellar, Marta Gon-
zález, que afegeix que “l’espai màgic 
del Palau Tolrà és un marc incom-
parable ideal per desenvolupar la 
Nit Embruixada”. 

rebaixes d’estiu

Des de l’alliberament del sector, 
molts comerços  ja han optat per 
començar a  fer rebaixes tot i que la 
majoria d’establiments esperen al 
juliol per treure la majoria dels seus 
productes en rebaixes. Els descomp-
tes oscil·laran entre el 50 i el 70% i 
sobretot s’aplicaran en roba i calçat. 
L’entrada del comerç ha de marcar 
clarament que l’establiment està 
en període de rebaixes, ja que és la 
garantia que el comerç en qüestió 
s’acull a la normativa vigent per a 
les rebaixes. Un cop a l’interior, l’es-
tabliment ha de tenir indicat quins 
productes estan rebaixats amb car-
tells ben visibles. A més, s’ha de fer 
constar l’evolució de la rebaixa que 
ha tingut el producte.  

 Redacció de subministrament en els dos trams 
de fins a 12 a metres cúbics per unitat 
de consum al mes. 

Els beneficiaris d’aquests ajuts 
seran els mateixos que tinguin dret a 
la reducció universal de la taxa de re-
sidus i, com a condició, el sol·licitant 
haurà de ser titular del contracte do-
mèstic de subministrament. Sorea ha 
aplicat aquesta reducció a un total de 
103 usuaris del servei per un import 
de gairebé 16.700 euros.

altres mesures

El compromís també regula el protocol 
a seguir quan un usuari titular d’una 
pòlissa de subministrament d’aigua no 
pugui fer front al pagament del rebut. 
Així, s’estableix un procés a seguir en 
funció de si l’afectat s’adreça a la com-
panyia d’aigua o a l’Ajuntament i si té o 
no té factures pendents de pagament.

També es preveu que si un usua-
ri no és titular d’aquesta pòlissa i, per 
tant, és possible que se suspengui el 
subministrament d’aigua perquè els 
Serveis Socials Municipals no han 
pogut detectar que el seu habitatge té 
rebuts pendents de pagament, Sorea 
restablirà el subministrament, sense 
cost per a l’usuari, tan bon punt els 
Serveis Socials comuniquin la situació.

Tot el que recull aquest proto-
col es durà a terme en aplicació de la 
Llei 24/2015 de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. 
L’alcalde, Ignasi Giménez, i el repre-
sentant de Sorea, Sergi Pla, van ser 
els encarregats de signar el conveni, 
que tindrà vigència d’un any i que es 
podrà prorrogar per mutu acord ex-
prés de les dues parts.

Durant la trobada també s’ha 
comentat la campanya que Sorea va 
presentar al febrer en què donarà un 
euro al programa a favor dels projec-
tes de lluita contra la pobresa energè-
tica de Creu Roja per cada usuari que 
sol·liciti rebre la factura electrònica. 
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Dos treballs de l’Institut Puig de la Creu 
han estat reconeguts en el certamen 
Atenea de treballs de recerca de 2n de 
batxillerat en un acte que es va celebrar 
dimecres passat al Teatre de la Vila de 
Palau-solità i Plegamans.

Els treballs premiats van ser La 
bola de plasma realitzats pels alumnes 
Pol Delgado i Roc Orengo i New life, new 
home d’Irene Parada. Pel que fa a La bola 
de plasma  els seus autors reconeixen que 
“l’objectiu d’aquest treball de recer-
ca és el d’ensenyar com muntar un 
circuit electrònic perquè als dos ens 
agrada molt l’electrònica i fer experi-
ments de muntatges de circuits, per 
això vam decidir fer-ne un”. El projecte 
està enfocat  “de forma didàctica i edu-
cativa perquè qualsevol persona que 
no sigui entesa temes d’electricitat ni 
de circuits elèctrics pugui adquirir 
uns coneixements mínims i comen-
çar a experimentar pel seu compte”. 
El resultat va ser muntar una làmpa-
da de plasma casolana que tothom pot 
construir a casa seva.

New life, new home està fonamentat 
“en la meva pròpia vivència com es-
tudiant durant el curs escolar 2017-
2018 a Nebraska, als Estats Units, un 
nou país, una nova cultura, nova fa-
mília i nous amics” explica la seva au-
tora, Irene Parada. L’objectiu d’aquest  
treball és “transmetre els meus senti-
ments, relatar la meva experiència en 
un nou entorn tan diferent com l’ame-
ricà, i alhora encoratjar els alumnes 
catalans perquè s’embarquin en un 

projecte com el meu”. De la mateixa 
manera, “també exposo com és l’edu-
cació, la societat i els instituts de se-
cundària als Estats Units d’Amèri-
ca, tot comparant el nostre sistema 
educatiu amb l’americà”. Com que el 
treball està redactat en anglès, “he fet 
arribar una còpia del meu projecte de 
recerca al ‘high school’ com a mostra 
d’agraïment per l’acollida i l’acompa-
nyament que vaig rebre”.

L’acte va estar conduït per Mà-
rius Massallé, antic responsable dels 
Serveis Educatius Vallès VIII i l’actriu 
i titellaire Teia Moner, que va presentar  
els treballs de recerca amb espectacu-

larsnúmeros de màgia i titelles. També 
va estar present a l’acte de lliurament 
dels preis Atenea el nou regidor d’Edu-
cació de Castellar del Vallès, Joan Creus.

 Com a representant dels serveis 
territorials del Vallès Occidental, del 
Departament d’Educació, i president de 
la comissió del certamen Atenea, l’ins-
pector d’educació Joaquim Núñez va 
centrar el seu discurs en el reconeixe-
ment de les capacitats de recerca, d’ar-
gumentació, de reflexió i d’expressió de 
l’alumnat de batxillerat dels instituts, i 
en el fet que tots els treballs presentats 
tenen origen en una motivació personal 
dels alumnes. 

l’iNS Puig de la Creu, guardonat

El regidor d’Educació, Joan Creus, amb els alumnes Pol Delgado, Roc Orengo i Irene Parada durant l’acte. || cedida

Laura Pujol,  secretària de la Dona d’ERC. 

Els treballs de recerca de tres alumnes de l’institut van ser reconeguts la setmana passada

  J. R.

CERTAMEN ATENEA | tREballS DE RECERCa FEMINISME |  5 DE JUliol

El proper divendres 5 de juliol a les 8 
del vespre a la Sala d’Actes del Mira-
dor, l’Assemblea de Dones d’ERC or-
ganitza una xerrada-col·loqui oberta 
a tothom amb el títol “Aproximació al 
feminisme, aprenentatges i experièn-
cies”, amb la presència de la Secretà-
ria de la Dona del Vallès Occidental, 
Laura Pujol i Larena. Pujol, llicenci-
ada en Ciències de la Informació en  
especialitat de Publicitat i Relacions 
Públiques, té una experiència de vint 
anys en el tercer sector i s’ha especi-
alitzat en direcció estratègica, comu-
nicació, organització interna i direcció 
d’equips. Pujol també ha estat tècnica 
de comunicació a diferents seccions lo-
cals d’ERC, tècnica de la Plataforma 
per la Llengua i a Òmnium Cultural.  
La xerrada “ens permet seguir amb 
els objectius del programa creat per 
l’Assemblea de Dones d’ERC de cara 
a les municipals, com la necessitat 
de formació de personal municipal 
i la perspectiva de gènere en tots els 
àmbits”, expliquen des de l’organitza-
ció.  || redacció

ERC convida 
la secretària 
de la dona 

gabriela Serra: “De desobediència civil, se n’ha fet sempre”
l’activista i exdiputada de la CUP va omplir dijous passat la Sala d’actes d’El mirador convidada pel CDR de Castellar

CDR  | CoNfERèNCia

Convidada pel CDR de Castellar, l’exdiputada 
de la CUP-Crida Constituent i activista pels 
drets humans i antimilitarista, Gabriela Serra, 
va fer parada a la vila dijous passat per oferir 
una conferència sobre desobediència civil. Així, 
davant d’un públic nombrós que va omplir la 
Sala d’Actes d’El Mirador, Serra va parlar dels 
inicis de la desobediència civil. “De desobedi-
ència civil, se n’ha fet sempre, tota la vida, 
però potser abans no se l’anomenava així”, 
va explicar l’activista. Serra va recordar la fi-
gura dels desertors de la Primera i la Segona 
Guerra Mundial, i dels objectors de conscièn-
cia. “Se’n parla poc, però van ser molt im-
portants”, va dir.

Seguint el fil, l’exdiputada de la CUP va 
arribar a un “dels moviments de desobedi-
ència civil més important de la història”, 
l’organització del referèndum sobiranista de 
l’1-O. Serra va destacar el caràcter pacífic i 
multitudinari d’aquest esdeveniment, per part 

dels participants, i també el seu caràcter de 
“desobediència institucional”. La convida-
da també va repassar el context polític actual 
i els efectes col·laterals de la consulta sobira-
nista en l’agenda política i social.

diputada i activista

Val a dir que Gabriela Serra va ser diputada 
al Parlament de Catalunya amb la CUP-Crida 
Constituent entre l’octubre del 2015 i l’octu-
bre del 2017. L’octubre del 2018 es va incorpo-
rar com a membre del Consell Assessor per a 
l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent. D’altra banda, ha estat presidenta 
de l’Associació de Veïns de Singuerlín a Santa 
Coloma de Gramenet, membre de les Briga-
des Internacionals de Pau a Guatemala entre 
1987 i 1989 i presidenta de la Federació Catala-
na d’ONG per al Desenvolupament. També ha 
estat militant de Cercles Obrers Comunistes i 
del Moviment Comunista (MC).  Gabriela Serra, a l’esquerra, amb dos membres del CDR Castellar. || r.Gómez 

‘La bola de plasma’ 
de pol delgado i roc 
Orengo ha estat 
un dels treballs 
premiats 

‘New life, new 
home’ 
d’irene parada ha 
estat l’altre treball 
guardonat 

Palau-solità 
el Teatre de la Vila va 
acollir el certamen



DEL 28 DE juny AL 04 DE juLioL DE 2019 09

actualitat

Com cada final de temporada de 
Ràdio Castellar, un dels plats forts 
és la final del concurs infantil Quin 
cacau! (QKK!) que va tenir lloc el cap 
de setmana passat. Com ja és tradi-
ció es van disputar dues finals, petits 
(alumnes de quart i cinquè) i grans 
(alumnes de sisè) amb el següent re-
sultat: en la primera categoria es va 
imposar l’equip Sports Girls (Elna 
Fernández i Mar Franch) d’El Sol i 
la Lluna, que va disputar la final con-
tra les Unicorn Friends (Abril Sán-
chez i Telma Román) de Fedac Cas-
tellar. En la categoria dels grans, el 
triomf va ser per als Anònims (Martí 
Ortuño i Izan Rosés) de l’escola Sant 
Esteve, que van competir a la final 
contra Las Loquillas (Ainhoa Ser-
rano i Abril Núñez) del Mestre Pla.

Totes i tots els finalistes van ob-
tenir el seu obsequi gràcies al generós 
patrocini d’Optimón Òptics, Ámbar 
Tours,  Midudu, Gemma Imatge, Ter-
ranova i Kids&Us. 

Menció especial mereixen 
aquesta temporada l’equip de dues 
presentadores i un presentador que 
s’ha estrenat i que són el futur de 
la ràdio local: gràcies a les veus de 
Dayan Aguilar, Paula Peràlvarez i 
Manu González, cada dissabte els 
micròfons de Ràdio Castellar s’han 
pogut obrir als escolars de la nos-
tra vila que passen per aquest vete-
rà concurs de preguntes i respostes 
any rere any des de fa 19 anys.

final de temporada 
a Ràdio Castellar

L’equip del QKK amb els concursants de la final dels grans. || r.G.

  Redacció

MITJANS | EmiSSoRa mUNiCiPal

ona teb ràdio

Dimecres va tenir lloc el final de curs 
de la proposta Ona TEB Ràdio, un 
programa emès setmanalment a 
l’emissora municipal --es pot escol-
tar els dijous a les 20.20 h a la 90.1 de 
la FM- amb la col·laboració del Grup 
Cooperatiu TEB.

Durant l’última sessió de la 
temporada, els diferents membres 
que hi participen van rebre un di-
ploma en què es reconeixia la seva 
labor radiofònica de tota la tempo-
rada. A més, van gaudir d’un esmor-
zar de comiat amb la resta de l’equip 
de Ràdio Castellar. 

Cada dimecres els usuaris i 
les usuàries del Servei Ocupacional 
d’Inserció (SOI) de TEB Castellar 
s’han assegut davant dels micròfons 
de l’estudi 1 de Ràdio Castellar. Els 23 
participants s’han dividit en quatre 
grups amb l’objectiu de poder pas-
sar tots pel directe. Mentre uns gra-
vaven, els altres preparaven el tema 
a tractar, bé parlant entre ells, es-
crivint, llegint o practicant alguna 
tècnica de vocalització o relaxació. 
Durant aquesta temporada també 
han tractat notícies d’actualitat com 
la vaga del taxistes, temes que els 
agraden com els còmics, arran de 
la mort de Stan Lee, i temes que to-
quen de prop com el dret a vot o les 
relacions sexuals. Les darreres set-
manes han fet una activitat especi-
al: van sortir al carrer a entrevistar, 
micròfon en mà, els veïns i veïnes de 
Castellar, una activitat que els ha 
agradat especialment. 

Finalistes del QKK! de 5è i 4t curs. || r.G.

Foto de família dels participants en el programa Ona TEB Ràdio. || carLes díaz
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dNi. màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Fa dos anys no creia que arribéssim 
a aquests extrems de divisió i para-
noia als que hem arribat. No vaig 
donar la importància adequada a 
les concentracions populars escal-
fades per Òmnium i l’ANC, que tro-

Parlem de bons catalans?

 Josep Manel Martí Saurí

 CUP Castellar

 Junts per Castellar

ls darrers mesos, el 
Govern de la Genera-
litat ha impulsat el pro-
jecte de llei de Con-
tracte de Serveis a les 

Persones, també coneguda com la 
“llei Aragonès”. Es tracta d’una ini-
ciativa que pretén regular les futu-
res privatitzacions de serveis públics, 
però en realitat pot acabar obrint la 
porta a una onada de privatitzacions 
sense precedents. Aquest projecte 
de llei estableix nous objectes d’ex-
ternalització, normalitzant així una 
pràctica que comporta la manca de 
control per part de l’administració, 
la precarització laboral de les treba-
lladores, la pèrdua de sobirania per 
part de la població, la disminució de 
la qualitat dels serveis i l’empitjora-
ment de les condicions de vida dels 
més desafavorits.
Amb la llei Aragonès, les privatitza-

a revetlla de Sant Joan 
és el moment de l’any 
per celebrar l’arriba-
da de l’estiu amb la 
companyia de famili-

ars, amics, coneguts i veïns. Són se-

E

L

Una llei per dominar-les 
a totes

Mantenint viva la flama, 
dia a dia

cions poden ser massives en sanitat, 
educació i en el sector social, àmbits 
que ja van ser precaritzats amb les 
retallades i que ara culminen el pro-
cés de desmantellament amb aquest 
projecte de llei. No podem oblidar 
que l’externalització d’un servei és 
la concessió de la gestió d’aquest a 
una empresa privada que es mou dins 
la lògica de l’obtenció de beneficis. 
I són sempre les grans empreses les 
que poden oferir un preu més com-
petitiu abaratint els costos al màxim. 
La privatització normalment com-
porta un encariment del preu del ser-
vei i una baixada en la seva qualitat, 
fent que el benestar de la ciutadania 
deixi de ser la prioritat. 
Permetrem que això passi? 
Aquells que s’omplen la boca parlant 
de sobirania i autodeterminació són 
els mateixos que les dinamiten amb 
lleis com aquesta que, lluny de servir 
als interessos del país, acaben cedint el 
control del sector públic als interessos 
de l’Ibex-35 i les grans corporacions. 
Des de la CUP creiem que no té cap 
sentit parlar d’autodeterminació dels 
Països Catalans si els ciutadans i ciu-

bava excessives. No m’agradaven 
ni la pressió rebuda personalment 
al carrer tant abans de l’esclat com 
després, ni els jocs de banderes ni 
les masses eufòriques. Soc un de-
mòcrata fundacional moderat, de-
fensor de la llengua i cultura cata-
lanes, concienciat en la lluita per les 
llibertats i l’Estatut des de la univer-
sitat. Sé el que vull. Llàstima que la 
nul·la visió d’Estat del govern del PP 

El passat diumenge dia 16 es va cele-
brar el Trofeu Final de Curs 2018-2019 
al local social del Club d’Escac Caste-
llar 1945. Primer de tot es van fer dos 
grups de quatre jugadors i els dos pri-
mers de cada grup van disputar la 
final al Macro-Escacs 1977, al vell mig 
del Local Social.
Els 10 participants van ser: Aya Elk-
howaihi, Aleix Iglesias, Leonardo Ál-
varez, Alex Morillo, Xavi, Dante, Ari-
adna i Zhiqi. Els dos finalistes van ser 
Bruno Aguasca i Ian Rodríguez.
Després de disputar una excel·lent par-
tida final, el campió va ser Ian Rodrí-
guez i el sotscampió, Bruno Aguasca.
Mentre els petits jugaven, els pares van 
poder observar els jocs del Museu Na-
cional dels Escacs i el llegat del senyor 
Pere Guàrdia Corominas. Va ser una 
visita molt profitosa.

Trofeu Final de Curs 
2018-2019

 Club d’Escacs Castellar 1945  Parròquia de Sant Esteve

FOTOS DE LA SETMANA

Ens plau comunicar que l’INS Castellar, amb la seva emblemàtica Festa de 
les Cultures, ha aconseguit recaptar 462 € per a la Marató Suma+.  Volem 
donar les gràcies a totes les entitats, famílies i alumnat que, amb la seva col-
laboració desinteressada, han aconseguit aportar el seu granet de sorra a 
la Marató i esperem que les activitats fetes al centre hagin servit per donar 
visibilitat a les dificultats que tenen alguns alumnes per rebre una escola-
rització inclusiva i normalitzada. En la imatge, al mig, jocs de taula per a 
invidents.  || TexT i fOTOs: iNs casTeLLar

El passat diumenge 23 de juny ens 
va deixar el nostre padre Francisco 
Lara, conegut i apreciat de molts de 
nosaltres i que va col·laborar amb 
la nostra parròquia  de Sant Esteve 
en època de mn. Joaquim Fluriach. 
Dijous 27 de juny a les 16:15h al ta-
natori de les Corts a Barcelona tin-
drà lloc la celebració exequial. El 
proper dijous 4 de juliol a les 19:30h 
celebrarem la missa funeral per de-
manar a Déu pel seu repòs. I també 
l’anomenarem a les misses del dis-
sabte 6 a les 20h i del diumenge 7 a 
les 12:15h. Preguem a Déu per tot el 
bé que ha fet com a missioner i cape-
llà i que l’aculli a la seva Taula on si 
Déu vol ens retrobarem un dia. Un 
Feliz Cielo padre!
A. C. S.

Festa de les Cultures i Marató Suma+ a l’INS Castellar

va de tothom qui volgués gaudir de 
la revetlla en germanor. Cal posar 
en valor el paper de totes aquestes 
entitats, associacions i persones 
particulars que donen el bo i mi-
llor d’ells mateixos per mantenir 
la tradició i per crear espais i mo-
ments per compartir en comunitat.
Justament això és el que cal preser-
var i fomentar a Castellar. Caste-
llar no és només un lloc on viure-hi. 
Castellar ha de ser un municipi per 
fer-hi vida, que és molt diferent. I 
per tant, fem un reconeixement a 
tots aquells agents que s’impliquen 
perquè Castellar sigui un municipi 
amb llum i vida pròpies en un món 
cada vegada més globalitzat. Per 
construir una societat sana i co-
hesionada s’ha de començar cons-
truint comunitat amb aquells que 
tenim més a prop. Això també és 
estat del benestar i tenim el deure 
moral de preservar-ho i llegar-ho 
als nostres fills i nets, igual que 
ho van fer els nostres avantpas-
sats abans que nosaltres. Gràcies, 
doncs, a tots els que manteniu viva 
la flama dia rere dia!

En record del Pare
Francisco Lara Fernandez

gles de tradició compartida arreu 
dels Països Catalans, des de Salses 
a Guardamar i des de Fraga a Maó. 
Segles “mantenint viva la flama a 
través del temps”, com deia la cançó 
del grup valencià Obrint Pas. 
Sens dubte, allò que ha mantingut 
viva la flama com a símbol de la cul-
tura catalana al llarg dels anys ha 
estat la força de l’associacionisme i 
l’autoorganització ciutadana. Altra-
ment, no seria possible, per exemple, 
el ritual de la Flama del Canigó que 
fa possible l’encesa de les fogueres 
de Sant Joan arreu del país.
L’associacionisme a tots els nivells 
és el que fa que una comunitat bate-
gui. I això és perfectament aplicable 
a la nostra vila, Castellar. Solament 
en l’arribada de la Flama del Canigó 
ja hi van participar multitud d’enti-
tats, com ara l’ANC, Ball de Gitanes, 
els Capgirats, el Club Atlètic Caste-
llar, el CEC i la CAL. D’altra banda, 
els sopars populars a Can Carner, 
al carrer Torras, al carrer Retir o 
a Sant Feliu van amenitzar la nit i 
van esdevenir punts de trobada de 
veïns, familiars, amics i en definiti-

tadanes no són sobiranes. 
Nosaltres creiem que els serveis han 
de ser 100% de titularitat, gestió i pro-
visió pública i és per això que presen-
tarem una esmena a la totalitat al Par-
lament per acabar amb aquesta llei 
infame. Encara som a temps d’atu-
rar-ho! Uneix-te a la campanya de de-
núncia de la #LleiAragonès i ajuda’ns 
a pressionar el Govern per que es faci 
enrere en l’aprovació d’aquesta llei. 
Entre totes ho aconseguirem!

no ens hagués permès des del prin-
cipi fer un referèndum regulat per 
aclarir la situació i no l’irregular en 
què us baseu per enganyar-vos i en-
ganyar. Éreu tants els que, fidels a 
Convergència, respectàveu Pujol i 
que després heu recolzat Puigde-
mont! Quina pena, oi? Tenim uns 
polítics que han pervertit l’essèn-
cia de la democràcia dins i fora de 
Catalunya. No us excuseu amb que 
tots els mals venen de fora per tapar 
les pròpies vergonyes. Veig com els 
independentistes s’esforcen a igno-
rar la resta de catalans amb el be-
nentès que només ells represen-
ten els bons catalans, els fidels a la 
pàtria, que voten el que cal votar i 
que parlen com si fossin la totalitat 
del poble. Fal·làcies! El que fan és 
posar el concepte de nació per da-
munt del de democràcia, forma de 
govern inclusiva, sense voler ado-
nar-se que els nacionalismes, ex-
cloents per naturalesa, són imcom-
patibles amb ella. Això sí que em 
preocupa. Si jo, que soc descendent 
dels que vivien aquí fa més de dos-
cents anys, em sento tal com expli-
co, com s’han de sentir els que van 
venir de fora no fa tant, es van in-
tegrar i tenen fills i nets catalans? 
Exclosos també. Algú potser em 
dirà que no vull entendre l’estat de 
la qüestió. S’equivoca, però penso 
el mateix que J. Cercas, a qui res-
pecto,  que diu sentir-se incapaç 
d’entendre les excel·lències de la 
separació, amb alguna excepció. 
Desitjo, com David Trueba con-
clou: “Ojalá que pasado el estru-
endo (electoral) alguien entienda 
que un nacionalismo no se combate 
con otro nacionalismo igual de ex-
cluyente, sino con la consolidación 
pieza a pieza, donde cada territo-
rio vale lo mismo que el de al lado, 
pese a su distinta renta per cápita 
o su distinto rendimiento electoral 
para el partido”. Això val tant per a 
nosaltres com per a ells. A veure si 
algun dia no gaire llunyà, els “bons 

catalans”, acceptant els fets i la rea-
litat de la societats actuals, deixen 
de furgar i netegen tot el que han 
embrutat de groc i plàstic contami-
nant seguint les consignes, com la 
poc assenyada de Torra: “Apreteu, 
apreteu”. Veurem com acaba aquest 
assaig independentista, com ara es 
diu. Què hem de creure? 
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 Ignasi Giménez Renom

La revetlla de Sant 
Joan a Can Carner 
ha estat un magnífic 
tret de sortida de les 
Nits d’Estiu 2019, que 

compta amb una gran varietat de 
propostes culturals i lúdiques, així 
com espectacles de tota mena i per 
a totes les edats.
A més d’aquesta fantàstica Festa 
Major organitzada per l’Associa-
ció de Veïns i Veïnes de Can Carner, 
aquest mes de juliol també comp-
tarem amb la Festa Major de Sant 
Feliu del Racó entre el 4 i el 7 de 
juliol; Can Font i Ca n’Avellaneda, 

L
Gaudim de les Nits 
d’Estiu!

aeroport d’El Alto, a 
La Paz, és a uns 4.000 
metres d’altura, o sigui 
que quan hi arribes 
t’espera una fresca 

molt agradable (a nosaltres ens va 
tocar un matí de -15 °C) i un mal de 
cap constant que no té res a veure 
amb el fet de no haver dormit gaire 
en un avió tan antic que encara té 
cendrers als seients; és el mal d’al-
tura, una de les gràcies (o desgràci-
es) de viatjar tan amunt.
-Nat, descansem una mica? -el Jordi, 
que mai havia posat el peu més enllà 
de Collsuspina, es va estirar al llit 
amb un sospir.- Tinc un mal de cap...
Segons la Viquipèdia, el mal d’altura 
s’origina quan falta oxigen a l’orga-
nisme. Alguns dels símptomes són 
cefalees, nàusees, insomni, cansa-
ment general, lassitud, vertígens, 
trastorns de l’equilibri, dispnea (és a 
dir, que costa respirar) i inapetència. 
Nosaltres els vam tenir gairebé tots.
Em vaig mirar el Jordi com qui es 
mira un musclo que parla. Acabà-
vem de veure com es feia de dia a 
les neus rosades de l’Illimani des de 
l’avió. Acabàvem de veure un grup 
de cholas esmorzant sopa assegudes 
en uns tamborets tan baixos que es 
perdien entre les capes i capes de les 
seves faldilles. El Jordi va remugar i 
vaig cedir: només faríem una volte-
ta pel barri i descansaríem la resta 
del dia. Vam tornar a l’hotel dotze 
hores més tard.
El mal d’altura és un tema de conver-

   Natàlia Cerezo. || JOaN muNdeT

A tocar del cel

L’ PLAçA MAJOR

NATÀLIA CEREZO
Escriptor

sa freqüent entre els paceños, espe-
cialment si saben que vens de fora. 
Els recorreguts per la ciutat es fan 
pensant en si el camí fa pujada o bai-
xada, i la salutació més comuna és 
“Quan fa que has arribat?”. A la res-
posta segueix un “Ah, i com ha anat, 
el mal d’altura?”. “Molt bé”, contesta-
va jo sempre, tot i que no fos veritat.
A La Paz tothom recomana el mateix 
remei: el mate de coca. És una mena 
de te que es fa amb fulles de coca se-
ques. A Bolívia aquesta planta és 
legal per raons culturals i econòmi-
ques, ja que molts pagesos es dedi-

quen a cultivar-la i es guanyen la vida 
venent-la als mercats ambulants que 
hi ha per tota la ciutat. Això sí, el trà-
fic o consumir-la en forma de droga 
és il·legal i a l’aeroport hi ha uns con-
trols de por.
Però bé, el que dèiem. Fer mate de 
coca no té cap secret. S’ha de posar 
aigua en una tassa, afegir-hi les fulles, 
esperar una mica i au, cap endins. Fa 
gust d’herba, i una mica d’òxid, i s’hi 
pot afegir sucre o mel. Els nadius, es-
pecialment els indígenes o els que es 
dediquen a feines que requereixen es-
forç físic, masteguen les fulles direc-

tament amb un tros de pedra anome-
nat lejía, feta amb les cendres d’una 
planta, per augmentar-ne l’efecte.
L’efecte és semblant a prendre un 
cafè, i, a més, ajuda a la digestió i, 
com dèiem, suavitza el mal d’altura. 
A les regions andines de Bolívia com 
a La Paz se n’ha pres des de fa mili-
ons d’anys, i forma part d’una sim-
bologia i una cultura molt arrelada.
Ningú s’escapa dels efectes del mal 
d’altura, ni tan sols els propis habi-
tants de la ciutat. Però, sense la inco-
moditat del mal d’altura ni el gust del 
mate de coca, La Paz no seria La Paz.

 Josep Maria Calaf*

a molts anys vaig lle-
gir un editorial del set-
manari castellarenc 
La Farga. No puc pas 
presumir de tenir una 

memòria excepcional, però aquell 
editorial em va quedar molt gravat 
i sovint el recordo per entendre i ac-
ceptar algunes coses que passen en 
el nostre entorn.
En el tema que volia tractar avui, la 
foguera de Sant Joan, m’ha semblat 
oportú recordar el famós editorial. 
He volgut recuperar el text de ma-
nera rigorosa i per això m’he aprofi-
tat de la revista Plaça Vella, que en el 
número 9 en fa una ressenya preci-
sa. Correspon, de fet, al primer edi-
torial del setmanari La Farga, esde-
vingut el 1933. Diu així:
“Ací, les coses es funden amb rapide-
sa impacient, creixen a l’ impuls d’un 
entusiasme fantàstic i quan la seva 
vida sembla assegurada d’una soli-
desa i esplendor impossible d’abatre, 
sorgeixen implacables, com engen-
drades per un fat maligne, l’apatia 
i la crítica destructora que acaben 
amb l’obra que adés fou una aspira-
ció unànime, delectant-se en la seva 

F
Foguera de Sant Joan!!

agonia amb un plaer sàdic incom-
prensible”.
Potser la frase pot semblar un pèl 
contundent, però segur que totes 
les persones que han tingut vincu-
lació amb entitats o activitats soci-
als més o menys públiques enten-
dran el concepte que s’hi expressa 
més enllà que la forma sigui poc o 
molt radical.
Va ser el Sant Joan del 2016 que un 
grup de dones i homes, vinculats ma-
joritariament a l’ANC de Castellar, 
vam decidir recuperar una tradició 
que, inexplicablement, havia desa-
paregut després de tenir una pre-
sència social molt intensa i llarga. 
Tant que la festa es d’origen pagà, 
tot i que el cristianisme va intentar 
assumir-ne la paternitat fent coin-
cidir la data amb el naixement de 
sant Joan Baptista.
Aquest 4 anys de manteniment de la 
festa no han estat fàcils. Sovint s’ha 
hagut de lluitar contra una ciutada-
nia desmemoriada o, simplement, 
desinformada d’allò que havia sigut 
una festa tremendament arrelada i 
socialitzadora. I d’una administració 
local excessivament reglamentista 
i conservadora que no hi ha cregut 
gaire i que ha esgrimit més proble-
mes que solucions. Ara, però, que ja 
hem demostrat que la festa és pos-
sible tècnicament i convenient soci-
alment, ja podem dir que la foguera 

de Sant Joan s’ha consolidat com a 
festa popular a Castellar.
I de la mateixa manera que els fats 
malignes van colgar prematura-
ment una festa bonica i popular, 
ara haurem de vigilar que els crí-
tics i els apàtics no aconsegueixin 
destruir la festa.
I apostar decididament per la fogue-
ra de Sant Joan no evita veure’n tots 
els inconvenients i aspectes nega-
tius, que n’hi ha: petards que afecten 
molts animals (no només animals do-
mèstics, també ocells), perills d’in-
cendi i seguretat, sorolls, ocupació 
de l’espai urbà...
Però cap d’aquests problemes inva-
liden la festa. En tot cas, la condicio-
nen. Només cal saber trobar soluci-
ons adequades per a cada problema. 
D’altra banda, tot l’aconseguit no 
hauria de fer-nos instal·lar en un co-
foisme tan perillós com contrapro-
duent. Hem de continuar avançant 
en molts diversos aspectes: cal dotar 
de personalitat específica la nostra 
foguera recuperant usos i costums 
propis del municipi, hem de fer que 
els infants en siguin novament els 
promotors, necessitem revitalitzar 
tradicions pròpies, volem intensifi-
car espais populars que permeten 
retrobaments ciutadans, cal com-
partir lleure a l’espai urbà, precisem 
socialitzar la festa, ens convé possi-
bilitar activitats intergeneracionals 

i interculturals, ens interessa incre-
mentar l’atractiu turístic, ens va bé 
potenciar l’activitat cultural, és im-
periós possibilitar la pertinença ciu-
tadana al municipi, seria interessant 
afegir un sopar popular a la festa... 
Per ampliar decididament la perso-
nalitat de poble, només ens cal ser 
valents i innovadors. Som-hi?
*Regidor d’ERC

opinió

del 12 al 14 de juliol; i del Pla, que 
organitzen la 36a Revetlla de Sant 
Jaume del 19 al 21 de juliol.
Quatre bons tasts per obrir boca 
de cara la Festa Major de Castellar 
que, com és tradicional, tindrà lloc el 
segon cap de setmana de setembre.
El mes de juliol està farcit de pro-
postes perquè ens ho puguem pas-
sar d’allò més bé i ens puguem obli-
dar de les cabòries i de la calor. 
Aquest mateix divendres no us 
podeu perdre el ‘Liceu a la fresca’, 
amb la projecció en pantalla gegant 
de l’òpera ‘Tosca’. Tampoc oblideu 
que dissabte teniu una cita amb la 
‘3a Nit embruixada’. I pel proper 
cap de setmana ja podeu reservar 
la nit de  divendres i dissabte pel 
‘Tast d’Estiu’, un esdeveniment 
que fusiona gastronomia, música 
i diversió.
Hi ha moltes més propostes: con-
certs amb Casterockfest, bacha-
ta i roda cubana, sardanes, monò-
legs, cinema i espectacles diversos 
completen una oferta que ha estat 
possibles gràcies a la col·laboració 
de moltes entitats i a la bona feina 
dels treballadors municipals que 
ha participat a la seva selecció, or-
ganització i muntatge.
Felicitats a tots els que amb la vos-
tra participació i col·laboració aju-
deu a fer poble!
*Alcalde

el mal d’altura és un 

tema de conversa 

freqüent entre els pa-

ceños, especialment si 

saben que vens de fora
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 Manel Bonafacia

gastronomia

No vull dir afegir quatre mongetes a 
una amanida verda, vull dir plats en 
els quals llenties, mongetes o cigrons 
siguin protagonistes.
La nostra cuina popular ja en té, 
d’aquests plats: l’empedrat és una 
amanida de mongetes, bacallà des-
salat i esqueixat amb tomàquet i oli-
ves negres (i ceba, o pebrot). 
Seguint aquest model, en podem fer 
moltes més, d’amanides: les matei-
xes mongetes i verdures amb anxo-
ves o tonyina en conserva, o canviant 
les mongetes per cigrons o llenties. 
Agafem un plat i n’anem canviant in-
gredients per no caure en l’avorriment 
i sorprendre els nostres comensals.
Personalment, m’agrada amanir els 
llegums amb verdures tallades peti-

Llegums, a l’hivern... 
i a l’estiu!el 

Menjador

m’agrada coure’ls a casa, i en el cas 
de les llenties és senzill i ràpid, però 
els cigrons i les mongets, que s’han 
de posar en remull la vigília, costen 
més de coure. 
Si ens fa mandra, tenim a preus molt 
assequibles conserves de llegums 
prou bones que sempre hem de tenir 
al rebost per un cas d’emergència, tot 
i que és millor comprar els cigrons o 
les mongetes envasades al buit o amb 
atmosfera protegida, o cuits del dia en 
botigues especialitzades.
La llàstima és que a Castellar no n’hi 
ha cap, d’aquelles botigues tradicionals 
que t’ofereixen set o vuit tipus de lle-
gums cuits. Al mercat hi ha una para-
da que comparteix la venda de fruita 
i verdura amb la de bacallà i llegums, 
Vila Borrull. Però només tenen cigrons, 
mongetes i llenties, i no cada dia. No hi 
busqueu mongetes petites, ni del gan-
xet, ni vermelles; tampoc llenties par-
dines, o cigró menut.
A pocs metres, la parada de menjar 
preparat La bona teca ofereix també 
cada dia cigrons i mongetes cuits, 
també d’una sola varietat, a un preu 
més econòmic.
Finalment, algunes botigues, espe-
cialment carnisseries, que fa temps 
que han incorporat menjar preparat 
a la seva oferta, també venen alguns 
llegums cuits, com és el cas de Cárni-
cas Merche.

tes i envinagrats. Uns mongetes tipus 
Santa Pau, barrejades amb ceba ten-
dra, pebrot verd i vermell, tot tallat a 
daus petits, unes tàperes, olives i co-
gombrets en vinagre o agredolços, 
també a dauets. Per amanir-ho, una 
vinagreta clàssica, 1 part de vinagre 
bo, 3 d’oli també bo i un pessic de sal. 
I fem variacions: una culleradeta de 
mostassa, vinagre de mòdena o d’ar-
ròs, herbes fresques (menta, farigola 
llimonera...).
Si hi volem posar proteïnes, unes anxo-
ves tallades a trossets, i tenim un plat 
d’allò més complert que em faig sovint 
per posar al tàper que m’emporto a la 
feina. També admet, és clar, unes bones 
olives, tomàquet, un llit d’enciam, etc.
Amb les llenties faig una cosa similar: 
ceba tendra, pastanaga, cogombrets 
envinagrats, tot picat de la mida de les 
llenties (millor si són pardines) i amanit 
amb oli i vinagre al gust. Per acompa-
nyar amb anxoves, sardinetes en con-
serva, pernil, tomàquet...
I els cigrons? Doncs amanits igual que 
les mongetes que he explicat, o amb 
verdures crues, tallades una mica més 
grosses: carbassó, ceba, pebrots, tomà-
quet, api, cogombre... Una recepta que 
vaig fer temps enrere i que m’agrada 
molt són els cigrons amb salsa pesto 
i uns cirerols per sobre. La salsa pesto 
segur que la coneixeu, es fa amb un bon 
manat de fulles d’alfàbrega, tres dits 
d’oli, una cullerada de pinyons, un o 
dos grans d’all i formatge sec ratllat, 
tipus parmesà o manxec, tot triturat.
Si el problema és la cocció dels lle-
gums, té moltes solucions. A mi 

Seques amb botifarra, llenties amb 
xoriç, capipota amb cigrons... la nos-
tra cuina popular n’és plena, de plats 
amb llegums, molts d’ells, és veri-
tat, compartint protagonisme amb el 
porc. Plats contundents, per menjar 
amb cullera, i que molta gent rebutja, 

mercat municipal i montcada, 5
tel. 647121716 

Cárnicas Merche

**L’Actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions

a 5,40 € el quilo
mercat municipal
tel. 93 7142715 

Vila-Borrull

a 4,30 € el quilo
Josep tarradellas, 13 i 
mercat municipal
tel. 93 714 83 15 

La bona teca

quan arriba la calor, perquè demanen 
temps, són calòrics, es mengen calents 
i ara venen de gust coses fresquetes.
Personalment no tinc cap problema 
si demà al matí em convideu a esmor-
zar un capipota amb cigrons, ni em fa 
mandra cuinar-ne, però entenc que la 
majoria, amb la calor, fugi de la culle-
ra si no és per menjar cremes fredes.
Deixar de banda els llegums en aques-
ta època és un greu error perquè 
n’hauríem de menjar almenys 3 o 
4 cops a la setmana, com recorden 
sovint els nutricionistes: a la nostra 
dieta li falten verdures, fruites i lle-
gums, que ens aporten proteïnes, 
vitamines, minerals i fibra.,Podem 
preparar plat frescos i lleugers amb 
llegums? És clar, fem-ne amanides. 
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esports

El Club Rítmica Clau de Sol està d’en-
horabona les últimes setmanes, després 
d’aconseguir classificar quatre equips 
per a les finals nacionals i de gaudir de 
l’or aconseguit per Núria Pérez en les 
finals individuals en categoria infantil.

El complex esportiu Les Comes 
d’Igualada (Anoia) va acollir la fase final 
dels Jocs Esportius Escolars de Catalu-
nya, en què el Club Rítmica Clau de Sol 

va competir amb quatre equips en les 
cinc categories disponibles. I ho va fer 
amb èxit, ja que va aconseguir classifi-
car-los tots per a la fase final nacional.

En categoria benjamí, Elna Fernán-
dez, Daniela Baños, Daniela Guiot, Laia 
Malo, Júlia Avilés i Laia Garcia van aca-
bar en 10a posició amb 14,600 punts, en 
una prova guanyada pel Rítmica CE Lli-
nars (16,900), amb AER Prat i CG Sant 
Cugat tancant el podi de la categoria.

L’aleví, l’equip format per Marta Ra-
mírez, Carla Farrés, Lídia Gómez, Ari-

Un ritme extraordinari
Núria Pérez, campiona de Catalunya de rítmica, i quatre dels 
equips del Club Rítmica Clau de Sol, a la final dels Nacionals

  Albert San Andrés

adna Cometti i Telma Román, pujava al 
tercer esglaó del podi amb 16,600 punts, 
1,300 menys que les guanyadores del CR 
Montigalà i a 8,00 de les segones  classi-
ficades del CE Blanenc.

L’equip infantil, representat per 
Laura Ocaña, Edurne Plà, Mireia Casas, 
Carla Castillo, Giulia Cometti i Núria 
Pérez van acabar en vuitena posició final 
(9,800) després d’una sanció de 0,300 que 
els hi feia perdre una posició. En aquesta 
categoria, VR Cardedeu, CG Sant Cugat 
i AE Asogym s’emportaven el podi. 

Per arrodonir-ho, el conjunt cadet 
també va voler sumar-se a la festa del 
Clau de Sol, que per primera vegada en 
la seva història aconseguia classificar un 
equip per a cada categoria en què va par-
ticipar, fruit del “treball en equip dels 
gimnastes, entrenadores i famílies” tal 
com indiquen des del club. Marta Martí-
nez, Patrícia Ramírez, Lucia Méndez, Laia 
Muñoz de León i la Natàlia Pérez també 
aconseguien la tercera plaça amb 10,500 
punts, darrere de CGR Vilafranca (14,400) 
i de l’Escola Esportiva Llor (11,300).

Però l’èxit no acaba amb la categoria 
d’equips, ja que Núria Pérez va aconseguir, 
una setmana abans, proclamar-se campi-
ona de Catalunya a la final infantil A amb 
16,500 punts, pel davant de Berta Sama-
niego (16,200) i Raquel Armengol (16,000).

a l’assalt de lanZarote
Les germanes Espín també van donar la 
campanada al IX Torneig Internacional 
de Gimnàstica Artística Isla de Lanzarote 
“Lolina Cubero”, un homenatge a la impul-
sora de la gimnàstica artística a l’illa canà-
ria, que va comptar amb la participació de 
100 gimnastes nacionals i internacionals.

La Tatiana va aconseguir la pri-
mera plaça en Base 7 (or en paral·leles 
i plata en barra, terra i salt), mentre 
que l’Alèxia era bronze en paral·leles 
en categoria Base 5, després d’estar 
dos mesos lesionada. Les dues partici-
paran en el Campionat d’Espanya del 
2 de juliol a València.  

Núria Pérez 
campiona de 
catalunya 

4 equips del Clau 
de Sol a la final dels 
nacionals  

Les germanes 
Espín aniran 
al  campionat 
d’espanya d’artística

GIMNÀSTICA | CAMPIONATS NACIONALS ATLETISME | Ca CaStEllaR

En ple moment d’auge de la temporada 
d’atletisme, el CA Castellar va aconse-
guir la 10a plaça en el Campionat de Ca-
talunya Màster celebrat a la Vila la set-
mana passada. Aquesta, Jan Casamada 
ha aconseguit el bronze al campionat de 
Catalunya Sub-16 de Lleida.

Al Campionat de Catalunya de 
Clubs Màster del 16 de juny, el club verd 
va aconseguir la 10a posició absoluta, en 
una jornada en què el CA Nou Barris va 
aconseguir el títol, seguit del Pratenc 
AA i del CE Universitari. En categoria 
femenina, les guanyadores eren les at-
letes del Barcelona Atletisme, seguides 
de l’Avinent Manresa i el CA Granollers.

Per als atletes locals, Josep Obra-
dor aconseguia la victòria als 5.000 
marxa, Joan Bea el bronze en disc, 
Chema Cañadas era 4t als 3.000 m i Xavi 
Planas era 5è als 400 tanques. L’equip 
del 4x400 (Cañadas, Dani Castellanos, 
Mohamed al Haddad i Dani Pinosa) van 
aconseguir la 6a posició.

Pel que fa als campionats sub-16 
disputats a l’estadi Les Basses de Llei-
da, Jan Casamada (2:41,83) va aconse-
guir el bronze, mentre Oleguer Martí-
nez (2,75 m) era 12è en perxa, Joan Pau 
Mérida (28,60 m), 11è en javelina; Paola 
Clermont (3:13,19), vuitena als 1.000, i 
Paola Pi (6:20,97), 10a als 1.500 obsta-
cles. D’altra banda, aquesta setmana es 
va presentar la Copa Vallesana de Trail, 
que arrencarà a l’octubre amb la Prime-
ra Marató de Muntanya de Catalunya, 
per seguir amb La Llanera Trail, la Va-
llès Drac Race i que tancarà La Corriols 
del Vallès.   || redacció

El CAC, 10è 
al Màster i 
Casamada, 
bronze

aquest any, la salamandra Trail 
nocturna canvia de nom i format 
i passa a ser la caminada popular 
nocturna #sotalalluna, una prova 
que deixarà de ser competitiva per 
ser apta per a totes les edats i que 
disposarà de dues distàncies de 

6 i 10 km, a més de ser solidària 
amb suma+. Les inscripcions de 
la prova del pròxim 6 de juliol ja 
poden fer-se al web del centre 
excursionista castellar (http://
centrexcursionista.entitatscastellar.
cat/) i presencialment.

La #Sotalalluna del 
Centre Excursionista amb 
les inscripcions obertes

Núria Pérez al calaix més alt del pòdium a les finals nacionals dels Jocs Esportius Escolars, celebrats a Reus.  || cedida
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· Segon descens consecutiu. Ja 
vam parlar a inicis de temporada 
que aquesta no seria una tempo-
rada fàcil. Quina valoració en fas?
No pot ser més que negativa. Hem con-
sumat el descens a una categoria que 
no ens pertoca. Hem descendit i ho 
hem d’assumir i treballarem per tor-
nar a Segona i fer-ho millor.

· S’ha arrossegat una dinàmi-
ca molt negativa des de fa dues 
temporades.
L’any a Primera Catalana vam com-
petir, però la dinàmica no va ser bona. 
Això s’arrossega i tot i fer partits molt 
bons, com a Cardedeu i el Masnou, no 
hem tingut continuïtat en els resul-
tats. La plantilla era molt curta i les 
lesions ens han portat a uns resultats 
que no mereixíem per la qualitat que 
tenim. Això afecta la moral dels juga-
dors. Et fan un gol i t’afecta molt i és 
difícil de canviar.

· Al novembre vas dimitir i va entrar 
Juan Carlos Rodríguez, però la si-

“Treballarem per tornar a Segona”

 Albert San Andrés

Una temporada convulsa, una 
dimissió i un retorn. El tècnic 
castellarenc amb dos descensos 
consecutius valora la temporada

ENTREVISTA

JUAN ANTONIO
ROLDÁN

tuació no va canviar gaire.
La situació va anar a pitjor. Al princi-
pi va semblar que els resultats eren fa-
vorables, però la situació pel que fa als 
ànims va ser dolenta, amb molts juga-
dors que volien marxar de l’equip. Vaig 
tornar per evitar-ho i perquè el club 
m’ho va demanar. Crec que la pròxi-
ma temporada podem donar una mica 
de continuïtat al projecte i fer-ho bé.

· Com et van convèncer per tornar 
tres mesos després, en la situació 
en què estava el club?
Hi va haver moltes situacions diferents. 
També coses que et fan mal, com el 
futbol base. L’any passat van marxar 
quatre jugadors al Sabadell B amb la 
plantilla tancada i sis del cadet A. Com 
a director esportiu això fa mal. Al final, 
aquestes situacions et fan pensar que 
el millor és marxar, però després em 
van fer veure que el millor era tornar. 
La immensa majoria dels jugadors del 
primer equip segueixen perquè ho faig 
jo i no poden deixar que hi hagi un aban-
donament total de l’equip. És molt di-
fícil fitxar a Castellar, i tampoc tenim 
una gran massa social. Les preferèn-
cies i prioritats de la gent han canvi-
at, i el club ha d’estar en la categoria 
on la base ho permeti, amb el màxim 
de jugadors de la casa. Això és el que 
et limita més, però aquesta és la rea-
litat del club.

· Després de l’acomiadament de 
Juan Carlos Rodríguez, al club li va 
faltar capacitat de reacció?
Quan ho vaig deixar, Santi Fernández 
va entrar en la direcció esportiva i va 
ser ell qui em va trucar per a tornar. 
No crec que sigui falta de reacció. Jo 
coneixia els jugadors i la majoria pre-

ferien que fos l’entrenador. Era una 
situació difícil, de cor no m’hi podia 
negar, tot i que sabia que de cap la si-
tuació era difícil. Crec que era el que 
havia de fer i era la solució més plau-
sible en aquell moment.

· Vas tornar amb Rodri com a 
segon, un home de molt futbol 
que ha jugat al Barça, a Bèlgica i 
a Rússia. Com vau viure aquesta 
segona etapa?
El compromís dels jugadors va ser molt 
alt, tot i que els resultats no van ser els 

desitjats. No vam poder trencar la di-
nàmica negativa i ens era molt difícil 
fer gol. Ens va faltar encert a l’àrea i ni 
de llarg vam ser el quart pitjor equip de 
la categoria. La solució ara és treballar 
per recuperar la categoria.

· El Castellar té l’obligació d’estar 
a Segona Catalana?
La nostra categoria és la Segona Cata-
lana. Vam estar a Primera, que no era 
la nostra, i el club no va perdre el cap. 
A Tercera hi ha molta competitivitat 
i no serà fàcil aconseguir l’ascens. En 

el nostre cas, hem de jugar on la base 
del club marqui la qualitat.

· La majoria dels jugadors han re-
novat per a la pròxima temporada.
Els jugadors tenen il·lusió per recupe-
rar la categoria. Aquí estan bé i se’ls 
tracta bé, per això estan contents.

· I retorna Aitor Granados, tot un 
luxe per a aquest equip.
És un gran jugador que va estar amb 
nosaltres i ha volgut tornar des de Ter-
cera Divisió per jugar al Castellar.  

Juan Antonio Roldán ocupa la banqueta del primer equip de la UE Castellar des de fa cinc temporades. || a. saN aNdrÉs
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Cara i creu per als lluitadors del Club Taekwondo World de Castellar als 
campionats de Catalunya de l’especialitat, en la prova disputada al pave-
lló de la Mar Bella de Barcelona. Paula González va aconseguir el bronze, 
mentre que Oriol Lloveras no va arribar a classificar-se per a la fase final.

El campionat de Catalunya de promoció infantil de tècnica i pumses 
era el repte dels dos lluitadors castellarencs, en què la sort no va acompa-
nyar a Lloveras, que es quedava a les portes de la final, sumant 19,5 punts i 
acabant en vuitena posició, tot i la bona feina preparatòria durant els mesos 
anteriors al campionat. D’altra banda, Paula González aconseguia un tre-
ballat bronze en acabar en tercera posició amb 22,3 punts, en una catego-
ria en què va guanyar Ana Belén González (COS Olímpic) amb 23 punts, 
deixant a la castellarenca a només dècimes de la victòria final.  || redacció

El passat diumenge dia 16 es va celebrar el Trofeu Final de Curs 2018-2019 
al local social del Club d’Escacs Castellar. El campionat va començar amb 
la divisió de dos grups de quatre jugadors, per accedir a disputar la final els 
primers de grup. Ian Rodríguez va emportar-se la victòria final.

Dels dos grups, Bruno Aguasca i Ian Rodríguez van ser els finalistes 
que van jugar la final al Macro-Escacs (1977) al centre del local social. Un 
total de 10 participants van competir (Aya Elkhowaihi, Aleix Iglesias, Leo-
nardo Álvarez, Alex Morillo, Xavi, Dante, Ariadna i Zhiqi, a banda dels dos 
finalistes) en aquesta edició, en què la victòria va ser per a Rodríguez amb 
una excel·lent partida final. Durant les partides, els pares van poder gaudir 
dels jocs del Museu Nacional dels Escacs i el llegat del senyor Pere Guàrdia 
Corominas al club castellarenc.  || redacció

Paula González, bronze al 
Campionat de Catalunya

Ian Rodríguez, campió 
del Trofeu Final de Curs

Paula González al pavelló de la Mar Bella de Barcelona amb el bronze. || cedida Els 10 participants d’aquesta edició del Trofeu Final de Curs al Club d’Escacs. || cedida Aitor Granados al Cortiella. || a.s.a.

ARTS MARCIALS | taEKWoNDo ESCACS | tRofEU fiNal DE CURS FUTBOL | 3a CatalaNa

La UE Castellar aposta per la continu-
ïtat en el nou projecte de 3a Catalana i 
el tècnic Juan Antonio Roldán seguirà 
ocupant la banqueta del primer equip.

És per això que el club ha decidit 
apostar per una base de jugadors que 
ja coneixen la casa amb alguns refor-
ços de qualitat per no haver de patir 
com en l’últim curs.

En el capítol de fitxatges cal des-
tacar el retorn d’Aitor Granados, for-
mat a l’RCD Espanyol, que després de 
passar per l’Europa a 3a divisió retorna 
al club castellarenc. Els jugadors de la 
pedrera Carlos i Leo Saavedra retor-
nen des del Sabadell B amb Izan Pérez, 
mentre que Àlex Moreno (Planadeu), 
Marc Sánchez (Mercantil), Xavi Rodrí-
guez (Marina) i Eric Martínez (Man-
lleu) reforçaran l’equip. El porter Adri 
Rufat, Ángel Peña i Marc Repiso pugen 
del juvenil al primer equip.

Són baixa a l’equip “Juanan” 
Campos (Ripollet), Alberto Serrano 
(La Torreta), Rafa Pires (Brasil), Oscar 
Árias (Sant Quirze). D’altra banda, 
Joan Villaronga i Jordi Torres es re-
tiren.  || a. saN aNdrÉs

El Castellar 
aposta per la 
continuïtat

Marta Alba amb el trofeu de la Women Race 5k de Sabadell. || cedida

ATLETISME | WomEN RaCE

Marta Alba, segona als 
5k de la Women Race

La jove castellarenca de 10 anys, 
Marta Alba Rescalvo, va aconseguir 
la segona posició en categoria infan-
til a la Women Race 5k de El Corte In-
glés a Sabadell. La corredora va aca-
bar 31a d’entre les 2.136 participants 
de la general, tot i no ser encara prac-
ticant d’atletisme.

La Marta (00:24,25) va quedar 
a només un segon de la guanyadora 
de la categoria infantil (de 0 a 15 anys) 
en la multitudinària cursa, en què 

van participar més de 2.000 atletes 
en aquesta edició. Tot i tenir només 
10 anys, la guanyadora Xenia Farre-
rons, amb 16, només va aconseguir un 
avantatge mínim. La guanyadora ab-
soluta va ser la també castellarenca 
Ainhoa Roldán.

La cursa va recaptar un total de 
24.134,73 € i a més ha aconseguit que 
atletes com la Marta es plantegin co-
mençar una carrera com a atleta, grà-
cies a l’excel·lent resultat.  || redacció
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cultura nit de sant joan

música, pirotècnia i gastronomia

La revetlla de Can Carner va aplegar unes 400 persones, en una de les trobades amb més tradició de Sant Joan. || cedida

El sopar del carrer Torras va tenir, a banda, de varietat gastronòmica, l’actuació de Joan Tena. || cedida

La pirotècnia i la coca sempre van 
acompanyades de molta gresca. I, 
d’entre totes les maneres de passar 
la revetlla en germanor, aquest diu-
menge passat moltes persones van 
optar per tres opcions: els sopars 
populars del Carrer Retir i Torras 
i la Festa Major de Can Carner. Les 
tres celebracions veïnals, que es van 
allargar fins a la matinada, van aple-
gar centenars de persones.

Abans que caigués la nit i s’al-
cessin coets i copes de cava, però, hi 
ha una altra tradició que tampoc va 
faltar. La Flama de Canigó va arribar 
a l’Espai Tolrà i va acabar el seu re-
corregut a la plaça del Mirador, grà-
cies a diverses entitats: l’ANC, Ball de 
Gitanes, Castellers de Castellar, Club 
Atlètic Castellar, el CEC, la CAL i els 
Geganters. Aleshores, es va procedir 
a la lectura del manifest d’enguany, 
escrit per Carme Forcadell des de la 
presó. “Igual que la flama any rere 
any renova la unitat de la llengua 
catalana, nosaltres també any rere 
any renovem el nostre compromís 
amb la justícia, la pau i la llibertat. 
Que la flama ens il·lumini el camí, 
que esdevingui la nostra llum de 
futur i d’esperança, mantinguem-la 
sempre encesa com un símbol de 
democràcia, justícies i llibertat”, 
reivindica el text, que va ser llegit pel 
president del Centre Excursionista 
de Castellar, Rafel Serra.I per tercer 
any consecutiu, després que es recu-
perés la tradició, a la plaça del Mira-
dor es va acumular una pila d’objec-
tes de fusta per engegar la foguera de 
Sant Joan a Castellar.

sopar al carrer retir

 Per segon any, el carrer del Retir va 
tenir festa pròpia. I en aquesta edició 
va augmentar l’afluència, ja que no 
només van ser-hi veïns, sinó també 
familiars i amics d’altres carrers de 
Castellar. Per sopar, en total, es van 
vendre més de 150 botifarres. “Espe-
ràvem ser menys, però es va anar 
apuntant gent i vam haver d’am-
pliar el sopar!”, resumeix Elisabet 
España, presidenta de l’Associació 
de Veïns El Pujalet, una entitat que 
es va constituir just abans de la cele-
bració. Evidentment, al sopar, tam-
poc va faltar-hi la coca i el cava. “La 
idea és anar repetint, anar ampli-
ant el nombre d’assistents”, afegeix.

La festa es va animar gràcies al 
karaoke, dinamitzat pel grup ‘Toca-
me-la’, habituals mestres de cerimò-
nia a les gresques castellarenques. 

Després de l’arribada 
de la flama, Castellar 
van comptar amb
tres opcions per 
viure la festa de la 
nit de Sant Joan

 Guillem Plans

CRòNICA | SaNt JoaN

Fins ben entrada la matinada, bona 
part dels veïns es van atrevir a inter-
pretar cançons, i una versió va succeir 
una altra, sense vergonyes. Tot queda 
en família, amics i veïns.

Un dels atractius de la revetlla al 
carrer Torras van ser, sens dubte, les 
variades opcions gastronòmiques. A 
la brasa, hi havia l’opció d’escollir sar-
dines, botifarres o costelles. I, per altra 
banda, fideuà o esqueixada. El sopar, 
que va atraure unes 180 persones, va 
comptar amb la col·laboració de la Po-
sidònia i del Nigromante Gastro- Bar.

Àpats a banda, l’actuació de 
Joan Tena també va ser deliciosa. El 

va tenir molta afluència, i va venir 
un animador que ho va fer molt bé”, 
expressa Antonio Picón, president de 
l’Associació de Veïns de Can Carner. 
A més de la festa de coloraines, hi va 
haver bany d’escuma, un taller de 
rumbes i sevillanes, un sopar popu-
lar i, finalment, la cantada d’havane-
res. Tot gràcies a l’esforç dels veïns, 
tal com admet l’Antonio: “La gent 
col·labora, fa pinya, i quan s’ha de 
muntar alguna cosa, sigui l’hora 
que sigui, ho fa. Ens coneixem des 
de fa molts anys, i la gent nova es 
va acoblant molt bé. Els haurem 
de deixar pas!”. 

carrer es va inundar de globus llumi-
nosos per acompanyar l’artista, ba-
lancejats a la foscor. I, ja ben entra-
da la nit, els discjòqueis van acabar 
d’adobar la celebració, que va comp-
tar amb més de 250 persones. “L’am-
bient va ser molt divertit! Des de 
joves fins a gent més gran, tothom 
donant-ho tot”, feia balanç Eira Gi-
ménez, de la Posidònia.

festa major de can carner

La revetlla més veterana, i multitu-
dinària, de Castellar no perd pisto-
nada. Enmig de la Festa Major, des 
de fa més d’una trentena d’anys, Can 

Carner també celebra el Sant Joan. 
I ho fa, sempre, ballant.

El dissabte, la celebració de la 
urbanització a arrencar amb el Ball 
Popular a càrrec del DJ R.C. L’ende-
mà, la festa va continuar amb diver-
ses activitats: petanca, una xocolata-
da, concursos Infantils, una exhibició 
dels Capgirats, un vermut i, per aca-
bar, la revetlla, que va comptar amb 
l’orquestra Potoma. Unes 400 perso-
nes van viure la revetlla de Sant Joan 
a Can Carner, ambientada amb mú-
sica cubana.

I el diumenge, encara sobrava 
energia. “El Holi va estar genial, 

van participar als 
sopars de revetlla de 

Can Carner, carrer 
Retir i carrer Torras

PERSONES

800

fa que es celebra la 
revetlla de Can Carner

ANYS

30
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Al capdamunt de l’escala, Josep Llinares col·loca les orenetes. || cedida

SANT PERE D’ULLASTRE|  MISSA

Celebració de 
Sant Pere
Aquest proper dissabte, 29 de juny, se ce-
lebra Sant Pere i és per aquest motiu que 
l’ermita de Sant Pere d’Ullastre durà a 
terme una celebració. A les 12 hores, s’ha 
previst una missa oficiada pel mossèn de 
Castellar, Txema Cot. En sortir, hi haurà 
un refrigeri de coca de Sant Pere i cava 
per a tothom.

Enguany, els assistents podran ad-
mirar un conjunt d’orenetes de paper que 
han elaborat els avis i àvies de l’Obra So-
cial Benèfica i que el cuidador de l’ermita, 
Josep Llinares, ha col·locat a l’interior de 
l’ermita perquè perdurin allà en el temps i 
ens recordin les orenetes vives que, fa uns 
anys, entraven al recinte per les finestres 
obertes.  ||  m, aNTúNez

a punt, la festa 
major de Sant feliu

la festa grossa 
s’iniciarà dijous, 4 
de juliol, i s’allargarà 
fins diumenge 7

Sant Feliu del Racó inicia la Festa 
Major aquest proper dijous, 4 de juli-
ol. L’any passat va avançar-se respec-
te les anteriors edicions, que s’acostu-
maven a fer a finals d’agost i, enguany, 
seguirà essent a principis de juliol. 

Per a dijous 4, a les 22 hores, 
s’ha previst un sopar i projecció de 
curts presentats al concurs de Festa 
Major. Tot seguit, es farà la projecció 

d’una pel·lícula infantil.
Divendres 5 de juliol, les activi-

tats arrencaran a les 19.30 h amb un 
corretapes a la plaça del Dr. Puig. A 
les 20.50 hores està previst el repic 
de campanes. A les 21 h s’iniciarà un 
espectacle infantil a càrrec del sant-
feliuenc Jaume Ibars i el pregó de 
Festa Major, a la plaça Doctor Puig. 
A continuació, hi haurà espectacle 
de nit amb un grup musical. 

El dissabte 6 de juliol, durant 
tot el dia, s’aniran succeint diver-
ses activitats lúdiques i culturals. A 
partir de les 10.30 hores, la canalla 
podrà gaudir de xocolatada i jocs in-
fantils a les escoles. Enguany, també 
hi haurà jocs per a nadons. 
A les 12.30 hores es preveu la Festa 
de l’Escuma, a la plaça del Doctor 
Puig. A les escoles, a partir de les 18 
hores, hi haurà activitats per a joves 

   Marina Antúnez

SANT FELIU DEL RACó |  fEStES

Festa Major de Sant Feliu del Racó, l’any 2017. || Q. pascuaL

i adults amb karaoke per a tothom. A 
les 19 hores, s’iniciaran les havaneres 
i, ja a les 23 hores, música amb DJ. 

Diumenge 7, a les 10.30 h, es re-
peteix un any més el concurs de cuina 
infantil a Mas Umbert. A les 12 hores 
es podrà pujar al campanar i, a les 
12.30 hores, gaudir del es sardanes 
i d’un vermut popular a la plaça del 

Doctor Puig. A les 14.30 h, al pati de l 
Centre Feliuenc tindrà lloc un dinar 
popular i, a les 19 h, actuació de bas-
toners, gegants i castellers. A les 
22.30 h arriba el final de festa amb 
els Diables de l’ETC. Diumenge 7, al 
matí, també hi haurà una parada de 
col·lecta de l’agrupació local contra 
el càncer (AECC). 

d’activitats a la 
Festa Major de Sant 

Feliu del Racó

DIES

4

I CONCURS FOTOGRÀFIC | CEahC

El Centre d’Estudis de Castellar 
estrena concurs de fotografia

La secció d’art del Centre d’Estudis 
i Arxiu d’Història de Castellar inau-
gura el I Concurs de Fotografia del 
Centre d’Estudis de Castellar, digi-
tal i creatiu. Per participar, cal enviar 
una fotografia original del paisatge 
urbà del municipi de Castellar, ma-
nipular la fotografia digitalment uti-
litzant qualsevol programa d’edició 
o aplicació i penjar la imatge mani-
pulada a Instagram amb l’etiqueta 
#castellardigitalicreatiu. A més, cal 
enviar la imatge al correu arxiuhis-
toriacastellar@gmail.com. 

La finalitat d’aquest certamen 
és, mitjançant la fusió de la fotogra-
fia i il·lustració mitjançant l’ús de les 

noves tecnologies i les eines digitals, 
aconseguir una creativa expressió 
d’Art Digital o DigitArt.

El concurs s’adreça a totes les 
per sones interessades en l’art, la fo-
tografia, el paisatge i la cultura que 
vulguin mostrar una visió personalit-
zada de Castellar, posant èmfasi en la 
creativitat per descobrir les formes i 
les perspectives que la rutina sovint 
ens impedeix veure. 

Per Festa Major, es farà una ex-
posició en què es reconeixeran espe-
cialment els guanyadors i les guanya-
dores. Les bases completes es poden 
consultar a http://arxiuhistoriacas-
tellarvalles.blogspot.com.  ||  m. a.
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 tres joves artistes exposen la seva obra a El mirador

Dues de les obres que exposen els artistes Eduard Mayor, Nicolas Buceta i Montse Beltrán a El Mirador.  || cedides

L’artista castellarenc Eduard Mayor 
i els barcelonins Nicolas Buceta i 
Montse Beltrán inauguren una ex-
posició col·lectiva a la Sala d’Expo-
sicions d’El Mirador aquest dimarts, 
2 de juliol, a les 19 h. La mostra es ti-
tula Moment, memòria, moviment i és 
multidisciplinar, predominant sobre-
tot l’escultura.

La idea va sorgir del mateix 
Mayor. “En un principi, volia fer 
una exposició individual, però l’es-
pai és tan gran que de seguida vaig 
veure la possibilitat de fer-la com-
partida”, explica l’artista. Mayor ja 
havia fet alguna cosa conjunta amb 
Buceta i Beltrán. De fet, tots tres són 
graduats en Belles Arts i per això es 
coneixen. Van acabar l’any passat, i 
des d’aleshores que segueixen enda-
vant en els seus projectes.  

Aquesta vegada, a l’exposició 
hi podrem veure escultura, instal-
lació, serigrafia, etc. “Fem art  con-
ceptual, no ens hem d’esperar la 
típica escultura de pedra, o fusta, 
no...”, aclareix mayor. Els materials 
de les seves obres són fusta, meca-
nismes, motors, miralls, etc., són es-
cultures contemporànies que tras-
passen l’art figuratiu.

Eduard mayor, Nicolas buceta i montse beltrán inauguren ‘moment, memòria, moviment’, aquest dimarts, 2 de juliol

 Marina Antúnez

Cadascú explicarà el seu món. 
Per exemple, la paraula “moviment” 
del títol és el món del Nico. “Ell se 
centra en congelar instants de pe-
rill o d’alguna cosa que està a punt 
de passar”, segueix l’Eduard. Gene-
ra moments de tensió, per exemple, 
en congelar moments. Com quan un 

ARTISTES | ExPoSiCió

got està a punt de caure del banc de la 
cuina però encara no cau. En aquest 
sentit, “podrem veure un cub fet de 
miralls a sobre una peana que, pel 
pes, hauria de caure, però no cau”. 
Això genera una sensació d’angoixa 
que crea petites situacions de mo-
ments de passen molt ràpid. 

seva obra Moviment rectilini uniforme 
busca el moviment rectilini i a veloci-
tat constant. L’espectador veu l’arte-
facte i no sembla que es mogui, que 
estigui quiet, però en realitat s’es-
tà movent, tot i que a velocitat molt 
lenta. “Parteixo de premisses que 
es contradiuen en elles mateixes”. 

Les obres de Mayor sempre 
estan en constant transició i movi-
ment. “Són obra viva, sempre es 
troben en un moment diferent”. En 
aquest sentit, una peça que el dia de 
la inauguració estarà al principi de 
la sala, dos dies més tard estarà un 
metre més enllà, perquè es desplaça. 

Montse Beltrán es basa en la 
“memòria”. Ella exposarà serigrafi-
es. “Dibuixa les ombres d’objectes 
posats a sobre de làmines, resse-
guint-les a temps i hores diferents 
del sol”. A ulls de l’espectador, es 
veuen desplaçades. Les unitats de 
temps poden ser, per exemple, el 
que dura un anunci, o una cigarreta 
en acabar-se...

Beltran va publicar un llibre 
en què va descriure tot el que sen-
tia mentre era dins d’una bibliote-
ca, “amb la intenció de plasmar 
l’atmosfera de silenci que hi havia, 
escrivint petits sons que s’accen-
tuen més pel silenci general de la 
biblioteca”, afegeix Mayor. 

L’Eduard se centra en el “mo-
viment”. “Faig màquines que fun-
cionen amb motors, engranatges, 
mecanismes”, diu. Aquestes mà-
quines, a vegades, són més hermè-
tiques i, en d’altres, ensenyen més 
el seu funcionament. L’artista par-
teix de premises. Per exemple, a la 

La Centraleta programa, per a aquest divendres a les 20 hores, una altra nit 
de contes i llegendes per adults. En aquesta ocasió, revisita l’espai la Tere Mon-
clús, amb una proposta titulada ‘A l’ombra del cirerer’.  La narradora explicarà 
mites i llegendes sobre divinitats, donzelles, dimonis, fantasmes, éssers màgics, 
monjos, camperols, etcètera.

Farà una mirada als contes populars que ens apropen al país del sol 
ixent, al cor de la seva cultura i tradicions per conèixer l’esperit i les inquie-
tuds de la seva gent, la manera de ser d’un país molt llunyà...

Formada a partir dels tallers Cuenta Conmigo del CC Pati Llimona de 
Barcelona, des de 2009 ha explicat contes per a adults i nens a biblioteques i 
molts altres espais. He participat en maratons de contes i al Festival de Nar-
ració Oral de Barcelona, Munt de Mots.  || m. aNTúNez

El grup castellarenc PiK actuarà aquest diumenge, 30 de juny, 
a la plaça Calissó en un concert organitzat conjuntament per la 
banda i el Calissó d’en Roca. L’actuació tindrà lloc a les 12.30 hores 
i serà en format de concert vermut.

El grup PiK està format pel cantant Manel Rovira, el gui-
tarra solista Quim Aguasca, el baixista Álvaro Raigón i el bate-
ria Rutu Galícia. Oferiran un repertori del seu últim disc i també 
hi haurà una parada de discos a la venda. “A més, també farem 
unes quantes versions de los Ronaldo, Rebeldes, Loquillo i 
Los Cigarros”, explica Manel Rovira. Està previst que el con-
cert duri unes dues hores i s’espera força ambient a la plaça cas-
tellarenca.  || m. aNTúNez

Contes a La Centraleta 
amb Tere Montclús

El grup PiK actua a la 
plaça Calissó, diumenge

Tere Montclús actua aquest divendres a La Centraleta. || cedida PiK format per Manel Rovira, Quim Aguasca, Álvaro Raigón i Rutu Galícia. || cedida

LA CENTRALETA | aDUltS CALISSó | múSiCa TEATRE | atENEU

Al mes d’octubre es reestrenarà 
l’obra de TIC Escènic L’Òscar i la se-
nyora de rosa, a causa de la bona aco-
llida que va tenir l’obra presentada 
l’abril passat a la Sala de Petit Format 
de l’Ateneu. Es podrà veure els dies 
12, 13, 19 i 20 d’octubre d’aquest 2019.

Aquest cop, l’obra dirigida per  
Jeroni Oller torna amb un reperto-
ri d’actrius una mica renovat, ja que 
s’incorporen la Dolors Ruiz i Gemma 
Pellicer a l’actriu que sí que segueix, 
Olga Torrents.

El muntatge és un text origi-
nal d’Éric-Emmanuel Schmitt i ex-
plica la història d’un nen de deu anys 
afectat de leucèmia. Viurà amb ale-
gria els seus últims dies gràcies a la 
iaia rosa, una infermera amb qui es-
tableix una connexió molt especial.

Les representacions tenen una 
acció solidària, el 50% dels beneficis 
de les entrades es destina a la recer-
ca del càncer infantil de l’Hospital de 
Sant Joan de Déu. Se seguirà amb el 
sistema de taquilla inversa, perquè el 
públic pugui fer el donatiu que cre-
gui convenient.   || m. a.

Tornarà la 
proposta de 
TIC Escènic
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culturanits d’estiu

Per quart any consecutiu, l’ajuntament s’adhereix a la proposta ‘liceu a la fresca’ del gran teatre del liceu

Les Nits d’Estiu inclouen, per 
aquest divendres 28, a les 22 h, 
als Jardins del Palau Tolrà, l’emis-
sió de l’excel·lent òpera de Giacomo 
Puccini Tosca. En aquest sentit, i 
per quart any consecutiu, l’Ajun-
tament de Castellar s’adhereix a la 
proposta “Liceu a la fresca”. 

A través d’una pantalla ge-
gant instal·lada a l’exterior del 
Palau Tolrà, els espectadors po-
dran gaudir d’una òpera represen-
tada en aquell moment al Gran Te-
atre del Liceu, en concret, Tosca. 

Aquesta, és una òpera en tres 
actes sobre un llibret italià de Luigi 
Illica i Giuseppe Giacosa basat en 
el drama La Tosca. Es va estrenar 
per primera vegada a la ciutat ita-
liana de Roma, el gener de 1900. 

L’acció de l’òpera ens situa 
a la Roma de 1800, poc després 
del final de la República Romana 
(1798-1799) que, durant un temps 
breu, va eliminar els privilegis ecle-
sials i va recloure el papa Pius VI 
en un monestir de la Toscana, des-
prés de la dissolució dels Estats 
Pontificis a benefici del Directori 
i com a estat satèl·lit de la França 

Òpera de Nits d’Estiu a la fresca amb‘tosca’
PROPOSTES | JUliol

napoleònica. La campanya italia-
na de Napoleó seguia imparable 
i en el moment d’iniciar-se l’òpe-
ra s’estava produint la batalla de 
Marengo a Alexandria, Piemont, 
el 14 de juny de 1800. La contesa, 
en un primer moment favorable al 
bàndol austríac, acabaria amb la 
retirada del general Michael von 
Melas i amb la victòria de l’exèr-
cit de Bonaparte.

A més d’aquesta projecció, 
la setmana de Nits d’Estiu segui-
rà amb un curs de bachata i roda 
cubana, els dimarts 2, 9, 16, 23 i 30 
de juliol, a les 20.30 h, a la plaça 
de Cal Calissó. Mi Tumbao Saba-
dell és l’encarregat de dur a terme 
aquest curs totalment gratuït.

Dijous, 4 de juliol, a les 21.30 
h, també tornen les sardanes a la 
plaça del Mercat, amb la Cobla La 
Principal de la Bisbal. Dirigida des 
del 1992 per Francesc Cassú, la 
Cobla La Principal de la Bisbal es 
va crear el 1888 a La Bisbal d’Em-
pordà recollint l’experiència de les 
cobles més antigues. El seu objec-
tiu és dignificar la sardana i la mú-
sica de cobla.  ||  mariNa aNTúNez

La setmana del 
Juliol Jove

Dimecres, 3 de juliol, a 
les 19.30 hores i a l’Audi-
tori Municipal, arrenca el 
Juliol Jove, que organitza 
la regidoria de Joventut, 
amb els dimecres de cine
i el film ‘El corredor del 
laberinto’, basat en la saga 
literària de James Dashner. 
L’entrada és gratuïta fins 
a completar aforament. 
Dijous 4 de juliol, a les 21.30 
h i a la plaça de Cal Calissó, 
el Juliol Jove programa 
monòlegs amb Edu Mutante, 
un humorista professional 
des de fa més de 15 anys 
que ha treballat en teatres, 
sales, convencions, TV i ràdio. 
Els seus monòlegs són una 
mescla d’humor, imitacions, 
cançons i “coses rares”.Moment de l’òpera ‘Tosca’ de Giacomo Puccini, del Gran Teatre del Liceu. || cedida
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DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

Dimecres de cine: ‘El corredor del laberinto’
dimecres 3 · 19.30 h  · auditori municipal

La pel·lícula ‘el corredor del laberinto’ és una pel·lícula 
estatunidenca dels gèneres d’acció, ciència-ficció, aven-
tura i misteri basada en la novel·la homònima de James 
dahner, publicada l’any 2009. es va estrenar als estats 
units el 19 de setembre del 2014 com una producció de 
20th century fox. Tant la pel·lícula com els intèrprets 
van rebre molt bones crítiques des del principi i va ser 
considerada una molt bona adaptació cinematogràfica.

Exposició “Moment, memòria, moviment”
sala d’exposicions d’el mirador · del 2 al 16 de juliol, en horari d’obertura d’el mirador
Organització: edu mayor, montse Beltrán i Nicolas Buceta
1a Caminada popular nocturna #Sotalalluna
Caminada popular nocturna de 6 km o 10 km 
6 de juliol del 2019. inscripcions obertes · informació: http://centrexcursionista.en-
titatscastellar.cat/diba_agenda/1a-caminada-popular-nocturna-sotalalluna-2019
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: 650 00 80 74

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 i fundació liceu

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’Ullastre
org.: 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 CEC 
org.: banc de Sang i teixits 

12.30 h - PROPOSTA
Vermut musical amb PiK
Plaça de Cal Calissó
org.: Calissó d’en Roca
 
 
Dilluns 01 
 
De 17 a 20.30 h - PROPOSTA 
Jornada de donació de sang 
local del CEC 
org.: banc de Sang i teixits 
 

De 21 a 23 h -  ball 
Curs de salsa (iniciació i salsa social) 
Calissó d’en Roca 
org.: Calissó d’en Roca 

Dimarts 02 
 
19 h - PROPOSTA 
Inauguració exposició “Moment, 
memòria, moviment” 
Sala d’Exposicions d’El mirador 
org.: Edu mayor, montse beltrán i 
Nicolas buceta 

20.30 h – PROPOSTA
Open curs de bachata i roda cubana
a càrrec de mi tumbao Sabadell
Pl. de Cal Calissó
org.: ajuntament

Dimecres 03 
 
19.30 h - SoRtiDa 
Dimecres de cine: El corredor del 
laberinto 
auditori municipal 
org.: Castellar jove 
 
 
Dijous 04 
 
19 h – xERRaDa 
“Medicina occidental i medicina 
energètica: una mateixa medici-
na”, a càrrec del Dr. manel ballester 
Sala d’actes d’El mirador 
org.: Dra. Rosa Vallès – CaP 
Castellar i terapeutes de polaritat 
vinculats prescripció social 
hi col·labora: ajuntament 

21.30 h – PROPOSTA
Sardanes amb la Cobla La 
Principal de la Bisbal
Pl. del mercat
org.: ajuntament i aSaC

21.30 h -  PROPOSTA
Monòlegs Juliol Jove: Edu 
Mutante
Plaça de Cal Calissó
org.: Calissó d’en Roca

22 h – PROPOSTA
Festa Major de Sant Feliu del Racó
Sopar i projecció de curts presen-
tats al concurs de festa major. tot 
seguit, pel·lícula per als infants
Pl. del Dr. Puig
org.: aV d’El Racó i de Sant feliu del 
Racó, Parròquia, Centre feliuenc, 
Casino del Racó i establiments de 
restauració de Sant feliu 

DivenDres 05 
 
19 h – PROPOSTA 
1a Trobada de jocs de taula de 
Castellar del Vallès 
Per a gent jove i persones adultes 
El Calissó d’en Roca 
org.: ludoteca municipal les 3 
moreres, Servei local de Català i 
grup de Jocs de taula 

a partir 19.30 h – PROPOSTA
Festa Major de Sant Feliu del Racó
Corretapes (de 19.30 a 21.30 h), 
repic de campanes (20.50 h), es-
pectacle infantil amb Jaume ibars i 
pregó (21 h), espectacle amb grup 
musical (de 23.30 a 03 h)
Pl. del Dr. Puig
org.: aV d’El Racó i de Sant feliu del 
Racó, Parròquia, Centre feliuenc, 
Casino del Racó i establiments de 
restauració de Sant feliu

19.30 h - ESPECTACLE
Espectacle itinerant, amb la 
Balkan Paradise Orchestra
Recorregut: pl. del mercat, c. 
de Sala boadella, c. de Santa 
Perpètua, c. de Prat de la Riba i pl. 
de Catalunya
org.: ajuntament, amb la col-
laboració de ball de gitanes de 
Castellar i Castellar Swing band
amb el suport de: generalitat de 
Catalunya i Diputació de barcelona

20 h – XERRADA
“Aproximació al feminisme, apre-
nentatges i experiències”, a càr-
rec de laura Pujol larena, secretà-
ria de la dona del Vallès occidental
Sala d’actes d’El mirador
org.: assemblea de Dones ERC

20 h – PROPOSTA
Tast d’Estiu
Estands degustació (de 20 a 00 
h), dansa tradicional amb guzel 
Chulman (21.30 h) i concert rumba 
amb los Sobrinos (23 h)
Pl. de Catalunya
org.: ajuntament

20.30 h - MÚSICA
Casterockfest 19: Concert d’Els 
visitants i Firewood
Plaça de Cal Calissó
org.: El Calissó d’en Roca i
manel Rovira
 
 
 
 
 

Dissabte 06 
 
a partir 10.30 h – PROPOSTA 
Festa Major de Sant Feliu del 
Racó 
xocalatada i jocs infantils (10.30 h), 
festa de l’escuma (12.30 h), activi-
tats per a jocs i adults amb karao-
ke (18 h), havaneres (19 h) i música 
amb DJ (de 23 a 03 h) 
Sant feliu del Racó 
org.: aV d’El Racó i de Sant feliu del 
Racó, Parròquia, Centre feliuenc, 
Casino del Racó i establiments de 
restauració de Sant feliu 

17 h – PROPOSTA
Festa fi de curs del Casal 
Catalunya 
auditori municipal
org.: associació de Pensionistes i 
Jubilats de Castellar del Vallès

20 h – PROPOSTA
Tast d’Estiu
Estands degustació (de 20 a 00 
h), percussió, energia i amor amb 
Sound de Secà (21 h) i concert amb 
la Castellar Swing band (23 h)
Pl. de Catalunya
org.: ajuntament

21 h – PROPOSTA
Caminada #Sotalalluna
Parc de Colobrers
org.: Centre Excursionista Castellar

 
Diumenge 07 
 
De 10 a 14 h – PROPOSTA 
Festa de Sant Cristòfol 
Pl. d’El mirador 
org.: Escuderia t3 

a partir 10.30 h – PROPOSTA
Festa Major de Sant Feliu
del Racó
Concurs de cuina infantil (10.30 h), 
pujada al campanar (12 h) sardanes 
i vermut popular (12.30 h), dinar po-
pular (14.30 h), bastoners, gegants 
i Castellers (19 h), festa final amb 
els Diables de l’EtC (22.30 h)
org.: aV d’El Racó i de Sant feliu del 
Racó, Parròquia, Centre feliuenc, 
Casino del Racó i establiments de 
restauració de Sant feliu

agenda del 28 de juny al 7 de juliol de 2019l’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h



DEL 28 DE juny AL 04 DE juLioL DE 2019 23

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DiVENDRES 28 EUROPA 
DiSSabtE 29 VILÀ 
DiUmENgE 30 CASTELLAR 
DillUNS 01 CASANOVAS 
DimaRtS 02 ROS 
DimECRES 03 PERMANYER 
DiJoUS 04 CATALUNYA 
DiVENDRES 05 FENOY 
DiSSabtE 06 EUROPA 
DiUmENgE 07 YANGÜELA 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“Només  hi ha una cosa millor que ser nen, escriure sobre ser nen.”
James M. Barrie

@jordi_novatex_urbex @clarafogons @alexsanchoman
Lloc abandonat esmorzar d’estiu res com una piscina

MEMòRIES DE L’ARXIU D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Grup de veïns de Sant Feliu del Racó amb el seu rector, Mn. Cassany, retratats a la parada de l’au-
to de línia, de ben segur esperant per retornar al seu poble, després d’una cerimònia d’Acció de 
Gràcies a l’ermita, per agrair a la Mare de Déu el bon final del naixement de la nena Maria Tere-
sa Humbert de cal Ros, que presentava dificultats en el part. La primera persona de l’esquerra 
l’aguanta en braços.   || fONs: amics de Les areNes || TexT: aLBerT aNTONeLL || arxiuHisTOriacasTeLLar@

GmaiL.cOm ||  faceBOOk.cOm/arxiuHisTOria 

Acció de Gràcies a Les Arenes, 1922

penúltima

Carmen Galindo Valverde          
89 anys · 19/06/2019   

Isabel Muñoz Chica 
97 anys · 22/06/2019  

Juan Bono Ruiz             
93 anys · 24/06/2019         

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

El ‘microblanding’, una 
tendència en augment.

Recoma-
nació

Si tens poc pèl a les celles o les has depilat en 
excés, el microblanding és molt bona opció. Grà-
cies a aquest revolucionari tractament estètic, 
s’aconsegueixen unes celles amb un acabat molt 
més natural que amb els mètodes tradicionals.
El microblanding és una pigmentació de les ce-
lles, però a diferència de la micropigmentació, 
el procés és completament manual, ja que es 
va traçant cada pèl de la cella, donant-li forma 
o omplint els espais buits.
Qualsevol persona pot sotmetre’s al tractament 
estètic, però en específic, està dissenyat per als 
qui tenen “poca cella”. També és ideal per als 
qui volen reconstruir les seves celles, així com 
definir-les, omplir espais buits o arranjar-les 
després d’una mala depilació.
El procés acostuma a durar entre dues i tres 
hores i és indolor, ja que s’aplica una crema anes-
tèsica que evita sentir molèsties durant el pro-
cés d’aplicació. Primer, es defineix la forma de 
la cella, es tria el to de pigment més adequat i 
amb un llapis es traça la forma per tal de predir 
el resultat final. Posteriorment, s’utilitzen un 
llapis i agulla especial que diposita el pigment 
a l’epidermis, simulant cada pèl.
De fet, un dels grans avantatges del tractament 
és l’aspecte natural final, molt diferent del d’un 
tatuatge, i la seva duració, d’aproximadament 
dos anys. No obstant, i per tal de garantir bons 
resultats, és primordial ser en bones mans, és 
a dir, en mans professionals.

Luxury Beauty
Ctra. Sentmenat, 74

T. 937 143250 | www.luxurybeauty.es
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la contra

Montse Garrido

Crec que vaig 
néixer amb el 
pinzell a les mans

Maquilladora professional
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Sempre li ha agradat maquillar i d’aquí ha sortit la seva 
professió. El novembre va entrar a  la plataforma Bodas.
net, que als Wedding Awards la va reconéixer com una 
de les professionals més recomanades i millor valorades

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
soc emprenedora
Un defecte que no pots dominar?
soc molt perfeccionista
Una persona que admires?
Laín García calvo i Tony robbins
La teva paraula preferida?
No en puc destacar cap
Un maquillatge correcte per a núvia?
el que les permeti  ser elles mateixes 
Un color
Groc
Un cantant?
antonio Orozco
Un llibre?
‘La voz de tu alma’ de Laín García calvo
Una pel·lícula?
‘en busca de la felicidad’ 
Un país que t’agradaria visitar?
kènia i les illes maurici
Un comiat?
fins ara

”

“

· Des de quan vas saber que et vo-
lies dedicar a maquillar?
Des de sempre. Crec que vaig néi-
xer amb pinzells a les mans. Vaig co-
mençar a pintar nines i després les 
meves amigues. Fa uns 17 anys em 
vaig treure la titulació d’estètica i a 
partir d’aquí em vaig anar especia-
litzant en núvies.

· Per què en núvies?
Perquè vaig començar amb una noia 
a fer un curs de perfeccionament de 
maquillatge i em va agafar per tre-
ballar en el seu equip de núvies. Allà 
vaig descobrir el món de les núvies, 
tant els recollits com el maquillatge. 
M’encanta el resultat, de com aaca-
ben les núvies de contentes  i això és 
molt gratificant.

· De fet es pot dir que es tracta 

d’un maquillatge únic per al dia 
del casament, oi?
Sí, exacte. Pensa que al final el que 
queda és el record d’aquell dia i el 
record són les fotos en què aparei-
xes tu. I a les fotos has de sortir bé.

· Quan comences a treballar amb 
la núvia?
Quedo amb ella dos o tres mesos 
abans. Fem la prova de núvia i lla-
vors ja el dia del casament. Sempre 
espero que arribi el fotògraf perquè 
sempre fa fotografies de retocs de 
maquillatge o quan tiro laca, perquè 
es veu l’efecte de l’esprai.   

· Quanta estona dediques al ma-
quillatge i pentinat?
Calculo unes dues hores per penti-
nat i maquillatge per persona. sem-
pre em sobra temps, però prefereixo 
anar tranquil·la. Depèn del nombre 
de persones que s’hagi de maquillar 
i pentinar, perquè si també s’ha de 

comptar amb convidades i dames 
d’honor, agafo ajuda.

· El fet de desplaçar-se al domicili 
o al restaurant fa que la núvia es-
tigui més tranquil·la?
Sí, perquè tots els retocs es fan al ma-
teix lloc, no s’ha de desplaçar i guanya 
molt de temps. Els casaments s’acos-
tumen a fer amb la calor. Si la núvia va 
cap al saló, després surt i se’n va cor-
rents cap a casa o cap on hagi d’anar 
arriba en molt males condicions.

· És un dia de nervis, el casament?
Sí. El que intentes és no transmetre’ls 
tu. Si algun dia arribés tard,  potser 
sí que em posaria nerviosa. La nit 
abans del dia de casament, em poso 
tres despertadors. Imagina’t que un 
dia m’adormo. Aquell dia es podria 
crear un gran embolic! 

· En què et fixes a l’hora de ma-
quillar les núvies?

En les seves faccions, el color dels 
ulls, la pell i el cabell. Però sobretot 
en els seus gustos, i dins d’aquests, 
intento intento  adaptar-me perquè 
allò que faig els afavoreixi.

· En un cap de setmana acostumes 
a tenir més d’una núvia?
Sí. Per exemple, aquest dissabte tinc 
cinc casaments encara que he hagut 
d’agafar alguna noia. Dissabte 29 
tinc casaments a Castellar, Sabadell 
i Sant Cugat.

· Estar a la plataforma Bodas.net 
t’ha multiplicat els serveis?
Sí. Aquest any ja el tinc ple i l’any que 
ve ja tinc moltes dates fixades. També 
funciona molt el boca-orella. Les nú-
vies moltes vegades parlen amb co-
negudes que s’han de casar i els pas-
sen el meu telèfon.

· La teva professió et roba molt 
temps del teu temps lliure?

No, perquè m’ho puc compaginar. Du-
rant la setmana no tinc tanta feina. 
tinc proves, però les faig quan els 
meus fills estan al col·legi. El cap 
de setmana és més complicat. Tot i 
això, acabo la feina cap a les 5 o 6 de 
la tarda d’un cap de setmana normal.

· La gent se segueix casant?
Sí, potser menys per l’església. La 
cerimònia s’acostuma a fer més als 
restaurants i a l’aire lliure. Així, la 
núvia se sent més còmoda perquè 
tota la cerimònia es fa al mateix lloc 
on es casa.

· Has tingut casaments sense el 
típic vestit blanc?
Sí. He tingut casaments amb la te-
màtica de Disney. La núvia anava 
de princesa total, vestida amb cos-
set i faldilles volades. També he tin-
gut núvies rockeres, amb faldilles de 
tul i amb els ulls pintats de negre.  

 Jordi Rius


