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Setmanari d’informació local

Part de l’equip de bombers voluntaris de Castellar durant una jornada de vigilància dels boscos de la vila durant el cap de setmana passat. || Q. PASCUAL

Màxima prevenció
caMpanya d’estiu | P02 i 03

L’onada de calor i els darrers incendis a 
catalunya obliguen a extremar la precaució

El Casterockfest’19 
omple de rock local 
els divendres de juliol

“Vull arribar als 
Jocs Olímpics de
Tòquio en dobles”

Música | P 18 georgina garcia | P15
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el tema de la setmana campanya d’estiu

“Serà un estiu sec, dur, i si no 
varia la meteorologia, patirem”. 
Si Cisco Altarriba, el cap de bom-
bers bonhomiós i simpàtic de Caste-
llar, es posa seriós, és que la situació 
és greu. Les seves advertències no 
són gens gratuïtes. Les temperatu-
res extremes i la baixa humitat són 
condicions idònies per al foc. “Si hi 
torna a haver un altre episodi de 
calor extrema, i a més hi ha vent, 
podríem tenir els ingredients per-
fectes perquè hi hagi un gran in-
cendi”. Després de cinc dies dramà-
tics, l’incendi de la Ribera d’Ebre, 
que ha disparat l’alarma al país, ha 
cremat 5.050 hectàrees. Segons els 
agents rurals, que són els encarre-
gats de determinar-ne les causes, 
les altes temperatures van provocar 
que, en una granja, fems de gallina 
mal emmagatzemats entressin en 
combustió. Però no ha estat un cas 
aïllat. Les condicions meteorològi-
ques extremes que hi ha al país, va 
explicar el conseller d’Interior Mi-

quel Buch en una compareixença 
aquest dilluns, podrien causar més 
catàstrofes: “Tenim molts núme-
ros que hi hagi més incendis. El 
país està en alerta”.

Cisco Altarriba, que ha estat 
seguint l’incendi amb molta aten-
ció, també adverteix que la situa-
ció, que ha canviat respecte al pas-
sat, és preocupant: “L’onada de 
calor ha assecat la matèria com-
bustible de boscos com els del Va-
llès. Els darrers anys, havíem pas-
sat estius molt bons”. De fet, en el 
que portem d’estiu ja s’han cremat 
més hectàrees que en tots els incen-
dis dels darrers quatre anys junts.

els focs s’apaguen a l’hivern

La millor manera d’actuar és la pre-
venció. Per això els bombers estan 
duent a terme xerrades a les di-
ferents urbanitzacions; i, durant 
molts mesos, una unitat especialit-
zada s’ha encarregat de realitzar 
estudis per, després, dur a terme 
un programa de cremes prescrites 
 –explica Altarriba, que ha netejat el 
terreny. Aquesta actuació, per tant, 
redueix el risc d’incendis i, en cas 
de foc, en rebaixaria la intensitat. 

Part de la responsabilitat, però, 
recau en la ciutadania. “Hem de ser-
ne conscients i no crear situacions 
de perill”, recalca el cap dels bom-
bers de Castellar. En aquest sentit, 

s’espera un estiu especialment crític
D’esquerra a dreta, Carlos Díaz, Ramon Picas i Miquel Messegué, bombers de Castellar, fent tasques de vigilància als boscos del terme municipal durant el cap de setmana passat. || Q. PASCUAL

els episodis de calor 
extrema agreugen 
les situacions dels 
boscos castellarencs

 Guillem Plans

afegeix, hi ha diverses activitats que 
queden prohibides, com la sega amb 
maquinària en determinats inter-
vals horaris o la prohibició fins al 15 
d’octubre de fer foc a menys de 500 
metres del bosc. Per part de l’Ajun-
tament, també s’ha prohibit l’ús de 
les barbacoes a Castellar Vell. La in-
tenció és reduir riscos per descuit o 
per maquinària.

A les àrees metropolitanes, el 
cos de bombers també demana ex-
tremar les precaucions. “Ens hem 

trobat que, principalment en ma-
tolls vora poblacions, maquinària 
de gent que està soldant ha origi-
nat petits incendis”, diu, i afegeix: 
“Un altre problema són les cigar-
retes. Evidentment no se n’han de 
llençar per la finestra del cotxe. 
Mai. I menys en aquesta època”.

“Tots els grans focs han fet 
plantejar-se coses al món polític. 
Que després tot el que es plante-
ja s’acabi duent a terme, ja és més 
difícil”, etziba Altarriba, denunci-

ant la falta de recursos que afecta el 
cos, i que és essencial, no només per 
apagar incendis, sinó per a preve-
nir-los. “Ara s’està intentant rever-
tir la situació precària, però cos-
tarà molt, perquè havíem arribat 
molt avall, fins al punt que coses 
bàsiques faltaven o no s’arregla-
ven”, denuncia Altarriba.

 “Hem de tenir el cos de 
bombers que es mereix el país i 
que pugui donar resposta al que 
passi”, reflexiona.

+ PREVENCiÓ

Dispositius de vigilància actius

Coincidint amb el període d’alt risc d’incendis forestals 
que va començar el 15 de juny i que es perllongarà 
fins al 15 d’octubre, l’Ajuntament de Castellar, la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
tenen en marxa els dispositius de vigilància per a 
la prevenció i l’actuació en incendis forestals.
D’una banda, el consistori col•labora amb el Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
(PVI) de la Diputació de Barcelona, a través d’un 
conveni entre les dues administracions i l’Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF). El PVI consisteix en la 
contractació de dos informadors que fan ruta amb un 
tot terreny als termes de Castellar i Sabadell. Les tas-
ques principals d’aquests informadors, que treballen 

en torns alternatius del 14 de juny al 30 d’agost, de 
12.30 a 19.30 hores, són detectar qualsevol indici de 
foc i informar la població del perill d’incendi i de la 
prohibició de fer foc a menys de 500 metres del bosc.
D’altra banda, la Direcció General d’Emergències 
ha posat en funcionament, un any més, el punt 
de guaita del Puig de la Creu, cobert per dues 
persones que faran torns fins al 15 de setembre, 
en horari de 10.30 a les 20.15 hores.
El parc de Castellar s’ha inclòs dins un grup de parcs 
de la Regió Metropolitana Nord format també pels de 
Matadepera, Viladecavalls i Sant Llorenç Savall, que 
n’aniran alternant diàriament l’obertura. A més, els 
voluntaris de l’ADF faran guàrdies els caps de setma-
na i festius i s’activaran els dies d’alt risc d’incendi.
Finalment, des del 6 d’abril i fins al 29 de 
setembre, el consistori té contractada una 
vigilant per a Castellar Vell que treballa durant 
els caps de setmana i els dies festius.
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Juny s’acomiada amb rècord de 41º
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A punt per a una nova onada de calor que 
va arrencar ahir dijous, Castellar es pre-
para per a un estiu que ha començat a cop 
de rècord als termòmetres. Segons es té 
constància a l’estació meteorològica de 
Cal Botafoc, el 28 de juny Castellar va re-
gistrar 41 graus, la temperatura més alta 
mai assolida en un mes de juny. És una 
dada que iguala la temperatura més alta 
de l’històric de Cal Botafoc, que arrenca 
el 1993. El 4 de juliol del 1994 els termò-
metres també es van enfilar fins als 41 
graus. Les últimes dues dècades, la vila 
només ha sobrepassat els 40 graus tres 
vegades: el 4 de juliol de 1994, el 7 de ju-
liol de 2015 i el 28 de juny passat.

Tanmateix, aquest mes de juny no 
ha estat el més càlid en tot el seu con-
junt, però sí que puntualment s’ha arri-
bat a aquesta temperatura rècord. “El 

mes de juny va començar amb tempe-
ratures relativament més fresques de 
les normals per l’època, però després 
ha acabat amb aquesta onada de calor 
tan forta. Per tant, en el seu conjunt 
ha estat càlid però no ha estat així la 
tònica de tot el mes, i per tant no pas-
sarà a la història pel mes de juny més 
càlid que hem tingut mai però sí en el 
que s’ha arribat a la temperatura més 
elevada”, detalla el meteoròleg de L’Ac-
tual, Jordi Moré.

Cal remarcar que aquest mes de 
juny també s’ha batut un altre rècord: 
el de la temperatura mínima. “La tem-
peratura del dia 29 de juny, l’endemà 
d’haver registrat 41 graus, va costar 
que baixés. La mínima a la nit va ser 
de 24,5 graus, la més alta mai regis-
trada. Teníem una de 24 graus, que es 
va assolir el 4 d’agost de 2018, i aques-
ta encara l’ha superat per mig grau”, 
concreta el meteoròleg.

  Rocío Gómez

s’han superat 
a Castellar del 
Vallès els 40 
graus en els 

darrers 25 anys

vegades
3

Tenint en compte que, amb una set-
mana de diferència, sembla que el primer 
cap de setmana de juliol arribarà carre-
gat de més calor intensa, Moré reconeix 
que és difícil saber si aquesta serà la tòni-
ca de tot l’estiu. “L’any 2003, que és l’es-
tiu més càlid que hem tingut fins ara, 
no vam arribar als 41 graus però en 
més d’una ocasió es van assolir els 39 
graus, i aquestes temperatures altes 
es van mantenir de manera sostingu-
da durant moltes setmanes de l’estiu. 
És la referència més clara i pròxima 
quant a estiu càlid”, apunta Moré.

 calor generalitzada

Una altra curiositat d’aquesta onada de 
calor és que aquesta superació de la fron-
tera dels 40 graus s’ha produït no de ma-
nera puntual sinó generalitzada a moltes 
comarques. “Moltes vegades aquestes 
temperatures s’assoleixen en alguns 
sectors perquè es gira un vent rees-

calfat, o tenen lloc condicions locals 
que fan que es dispari la temperatu-
ra en un punt molt concret, però en 
aquesta ocasió ha estat una calorada 
generalitzada”, recorda Moré. De fet,  
a moltes poblacions de Catalunya s’han 
superat els 40, i fins i tot el pic de calor 
ha fregat els 43 graus.

En referència a la pluja, des de prin-
cipi d’any han plogut al voltant de 150 
litres. L’any passat, en aquestes dates, 
n’havíem acumulat més de 600. Val a 
dir que l’any passat va ser el més plujós 
de les últimes dues dècades, i que 600 
litres és la mitjana de pluja que acostu-
ma a ploure en tot un any. “Hem passat 
d’un any excepcional quant a pluja, a 
un any en què plou per sota del que és 
habitual. A hores d’ara, ha plogut una 
quarta part del que acostuma a ploure 
segons es té constància als registres 
de Cal Botafoc”, constata el meteorò-
leg castellarenc. 

La temperatura mínima d’aquest mes també va ser la més elevada de les dues últimes dècades, amb 24,5 graus

EVOLUCiÓ HiSTÒRiCA DE LES TEMPERATURES MÀXiMES A CASTELLAR
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tornar a posar en valor el riu ripoll

L’alcalde de Castellar i l’alcaldessa de Sabadell, juntament amb regidores i tècnics, durant l’explicació de les actuacions || Aj. CASt 

El riu Ripoll ha de tornar a ser una 
part imprescindible dels municipis 
per on transcorre i per aconseguir-ho 
-després de molts anys dedicat al ser-
vei de la indústria- l’administració 
i diverses entitats han treballat en 
els darrers anys per tornar al riu la 
seva qualitat en l’aigua i en l’entorn. 
Ara, seguint aquest objectiu, es fa 
una passa més i l’Agència Catalana 
de l’Aigua i els ajuntaments de Cas-
tellar del Vallès i Sabadell impulsen, 
conjuntament, actuacions de custò-
dia per a la millora del Ripoll.  

El projecte, que es desenvolu-
parà durant els propers quatre anys, 
es va presentar dijous, al Parc de la 
Clota de Sabadell, amb la presència 
de representants dels ajuntaments 
de tots dos municipis i del director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, Lluís 
Ridao que va recordar que les actua-
cions  contribuiran a la millora ambi-
ental de la conca del riu Ripoll al seu 
pas per ambdós municipis: “Després 
d’uns temps de crisi de l’ACA, ja 
estem en disponibilitat d’invertir 
en els rius. El Ripoll ha patit pres-
sió urbanística, pressió industri-
al, i pressió contaminant i avui dia 
tenim un riu amb una aigua d’una 
bona qualitat, després d’haver fet 
una bona depuració”, va manifestar.

Pel que fa a Castellar del Vallès, 
les actuacions estan previstes en un 
tram d’1,6 quilòmetres del riu Ripoll 
al seu pas per la ciutat vallesana, con-
cretament a prop dels nuclis de Sant 

L’agència catalana de l’aigua, castellar i sabadell impulsen actuacions de custòdia per a la millora del riu ripoll

 Cristina Domene

Feliu del Racó i la urbanització Ai-
resol D. L’objectiu és millorar l’estat 
ecològic, tot augmentant la biodiver-
sitat, generant diferents hàbitats per 
la fauna i afavorint la connectivitat 
longitudinal del riu per incrementar 
la presència de peixos al riu. “Estem 
molt contents i satisfets perquè el 
projecte significa l’inici de la recu-
peració real del riu Ripoll. Durant 
massa anys Castellar, però també 
la resta de municipis en el qual es 
troba el transcurs del riu Ripoll, 

TERRiTORi | MiLLora fLuviaL

hem viscut d’esquena al riu, hem 
de ser capaços d’obrir-nos nova-
ment al riu a la seva biodiversitat. 
Significa un guany evident per als 
nostres municipis”, va declarar l’al-
calde de Castellar del Vallès, Ignasi 
Giménez.

L’Agència ha atorgat una sub-
venció de 31.440 euros (el 80% de 
la inversió elegible) perquè l’Ajun-
tament dugui a terme diverses ac-
tuacions per protegir i desenvolu-
par l’ecosistema aquàtic existent en 

l’àmbit d’actuació delimitat, entre 
les quals la retirada de vegetació in-
vasora, la consolidació de les espè-
cies vegetals autòctones, la creació 
d’un deflector per habilitar punts 
d’aigua permanents, entre d’altres, 
que suma un cost total de 47.553 €. 
“El primer que es farà és eliminar 
els impactes d’antics usos que es 
feien en aquests espais, que bàsi-
cament eren agrícoles. També es 
faran estructures de bioenginye-
ria per afavorir les poblacions de 

peixos i d’amfibis de la zona i final-
ment es faran plantacions amb es-
pècies autòctones”, va detallar Al-
bert Sorolla, de Naturalea.

Per altra banda l’Ajuntament 
de Castellar preveu signar dos con-
venis de col·laboració amb l’Institut 
de Castellar i amb la Universitat de 
Barcelona per tal que participin en la 
realització dels treballs de les actua-
cions descrites en el projecte. “En el 
nostre currículum tenim assigna-
tures que tenen per objecte la res-
tauració fluvial. La idea és que els 
nostres alumnes en practiques pu-
guin participar, en part, en l’exe-
cució que es farà al riu, actuacions 
molt reals que és el que necessiten 
els alumnes”, va explicar Marc Ci-
rera, professor de l’Institut Agrari 
de Castellar. 

A Sabadell, el conveni preveu 
actuacions en el tram comprès entre 
la zona d’esbarjo de Sant Vicenç de 
Jonqueres i la passera del parc de 
la Clota. L’Agència ha atorgat una 
subvenció de 100.000 euros per-
què s’habiliti un pas de fauna a l’as-
sut del Molí d’Amat, es retiri la ve-
getació invasora i que es potenciïn 
les espècies vegetals autòctones. 
“El riu és un gaudi per a tota la 
comarca. No totes les ciutats del 
país tenen riu, nosaltres tenim 
l’enorme sort de tenir-ne un. Hem 
recuperat la qualitat de l’aigua 
del riu, fa més de 20 anys treba-
llant-hi i ara queda el repte de 
guanyar tota la biodiversitat del 
riu, flora i fauna”, va opniar Marta 
Farrès, alcaldessa de Sabadell.  
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Els números per demanar tanda i xer-
rar amb les dues tarotistes s’han es-
gotat en qüestió de minuts. Però dues 
hores després, continua arribant gent 
que s’hi interessa. Entre els arbres, un 
dels racons ombrívols dels jardins del 
Palau Tolrà s’ha convertit en un san-
tuari íntim de murmuris. Sembla que 
les vidents s’enrotllen més del compte 
i s’acumula una mica de cua. Quan es 
tracta d’explicar el futur, no hi valen 
les presses.

“Pregunta-li per la indepen-
dència!”, diu una senyora a una altra, 
i totes dues es fan un fart de riure. Fins 
i tot entre descreguts, s’intueix una fi-
blada de morbositat en el misteri de 
les cartes, tones de curiositat. I més 
tenint en compte que, per a la majo-
ria, és la primera vegada. Com per a 
l’Adriana, que va preguntar a la ta-
rotista pels estudis: “M’ha semblat 
bona idea perquè estic en una època 
de decisions importants, i he rebut 
una altra perspectiva, des de fora, 
d’una persona que no em coneix. 
Mai hi havia cregut, però per pro-
var no hi perdo res!”.

També hi ha qui s’ho pren una 
mica més a la valenta, com una tradició 
anual. “Ja és típic, cada any venim a 
fer-ho”, explica el Joan Adrià, encara 
que assegura que no hi creu comple-
tament. Però –matisa– l’ajuda a enca-

rar decisions importants. De fet, té un 
component terapèutic, admet la Maria 
Dolors: “M’ha dit el que volia sentir, 
i això és el que la gent necessita. A 
part, saps que el que li expliques no 
ho dirà a ningú”.

És la tercera edició de la Nit Em-
bruixada, i també hi ha parades de cos-
mètica, roba i gastronomia. I un toc 
musical que anima l’ambient. “No hi ha 
festa sense que soni Tina Turner!”, 

una nit d’hamburgueses, amb 
tina turner i el misteri de les cartes

Dues tarotistes van oferir una lectura de futur als assistents de la Nit Embruixada. || Q. PASCUAL

el tarot va ser l’atractiu estrella de la 3a nit embruixada, dissabte als Jardins del palau tolrà

  Guillem Plans

exclama amb el seu característic ac-
cent M. Davis, que entona la lletra de 
‘Rolling in the River’ i baixa de l’esce-
nari per fer cantar el públic. Ella sí que 
és la festa. Respecte a l’any passat, ex-
plica Marta González, dinamitzadora 
de Comerç Castellar, l’esdeveniment ha 
adquirit una mica més d’autonomia, ja 
que no ha coincidit amb el Tast d’Estiu.

Diuen que a les nits de lluna plena 
les bruixes s’apleguen per sopar. I als 

COMERç CASTELLAR | fira aL carrer OCUPACiÓ |  Juny

La xifra d’aturats continua baixant. 
Al mes de juny es tancava amb 919 
persones sense feina, 43 menys que 
al mes de maig i 63 respecte l’abril. 
La taxa d’atur registral es troba en 
el 8,65% –prenent com a referèn-
cia el març de 2019–, i la vila segueix 
sent un dels municipis vallesans amb 
menys aturats, per darrere de Mata-
depera, Sant Quirze, Sant Cugat, Ga-
llifa i Ullastrell. Fa un any, el número 
d’aturats a Castellar era de 964, 45 
més que al juny d’aquest any.

En el conjunt de la comarca, el 
juny s’ha tancat amb 47.588 persones 
aturades, 1.248 persones menys que 
al mes anterior. A Sabadell el nom-
bre de persones aturades inscrites 
al juny al SOC ha estat d’11.831, 339 
menys que al  mes d emaig. A l’altra 
cocapital vallesana, Terrassa, la re-
ducció del número de persones sense 
feina  ha estat de 438  i el d’aturats se 
situa en 13.574.

En el conjunt de Catalunya, el 
número d’aturats va baixar en 13.819 
persones al juny –la xifra més alta de 
totes les comunitats autònomes– i el 
mes es va tancar amb 357.272 deso-
cupats , un 3,72% menys que al maig, 
segons les dades publicades dimarts 
passat pel Ministeri de Treball. És la 
xifra més baixa des del 2008, l’any en 
què va esclatar la crisi econòmica.

  El número de persones deso-
cupades a l’estat espanyol s’ha situ-
at en 3.015.686 persones, també la 
xifra més baixa des del novembre 
del 2008.  || redACCió

Nova 
baixada 
del número 
d’aturats

jardins del Palau Tolrà ronden unes 
hamburgueses suculentes que fari-
en que qualsevol aquelarre es posés 
les botes. Però ni rastre de lluentor al 
cel ennegrit. Ni tampoc de cap brui-
xa, encara que la Maria Dolors, de la 
parada de cosmètica, em vacil·li una 
mica: “Potser sí que som un pèl brui-
xes... No veus com de joves ens con-
servem?!”, i esclata a riure, mirant-se 
amb complicitat la seva consogra. 
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SALUT PúbLiCA |  gossos

Reobren els 6 
pipi-cans de la vila 

El president en funcions del consell i alcalde, ignasi Giménez, amb els assistents. || CedidA

TAST D’ESTiU | 5 i 6 de JuLioLCONSELL COMARCAL | innovació digitaL

Fusió de la gastronomia amb la 
música, el lleure i els jocs d’aiguatallers de fabricació digital
La plaça de Catalunya acollirà diven-
dres i dissabte, 5 i 6 de juliol, la segona 
edició del Tast d’Estiu, una proposta 
de les Nits d’Estiu que es va estrenar 
l’any passat i que va comptar amb 
uns 3.000 assistents.

L’edició 2019 d’aquesta inicia-
tiva que pretén fusionar la gastro-
nomia amb la música, el lleure i els 
jocs d’aigua comptarà amb un total 
de deu establiments castellarencs 
que oferiran les seves propostes gas-
tronòmiques als estands de degus-
tació, que obriran de 20 a 00 hores. 
En concret, hi seran la Carnisseria 
Casé, Prat Torras, Pizzeria La Volta, 
La Bona Teca, Mito Sushi Restau-
rant, Andreví Pastissers, El Racó de 
la Tapa, La Posidònia, Bruna Burger 
& Grill i La Xurre.

A més de la gastronomia, el 
Tast d’Estiu ha previst un total de 
cinc espectacles musicals. D’una 
banda, la Balkan Paradise Orches-
tra serà l’encarregada d’inaugurar 
el Tast divendres 5 de juliol amb una 
proposta itinerant que engegarà a les 
19.30 hores des de la plaça del Mercat 
i recorrerà els carrers de Sala Boade-
lla, Santa Perpètua i Prat de la Riba 
fins a arribar a la plaça de Catalunya. 

La resta d’espectacles tindran 
lloc íntegrament a la plaça de Catalu-
nya. Divendres dia 5 també hi haurà  
la Guzel Chulman, i el grup de rumba 
catalana Los Sobrinos. Dissabte serà 
el torn  de Sound de Secà i la Caste-
llar Swing Band.  ||  redACCió

El Mirador Centre de Coneixement va 
acollir divendres passat un taller parti-
cipatiu sobre treball en xarxa dels es-
pais de fabricació i divulgació digital 
que va comptar amb la participació de 
representants de deu d’aquests equi-
paments del Vallès Occidental.

El taller, organitzat pel Consell 
Comarcal en el marc del Pacte per la 
Reindustrialització del Vallès Occiden-
tal, tenia per objectiu iniciar el treball 
en xarxa comarcal, la intercoopera-
ció i la participació entre els diferents 
agents implicats en la innovació social 
digital de la comarca, així com impul-
sar noves formes d’acció conjunta per 
promoure un ecosistema d’innovació 
a la comarca.

Els espais de fabricació i divul-
gació digital són equipaments que dis-
posen d’impressora 3D, de talladora 
làser i de vinil, escàner 3D, fresadora 
digital, dotació informàtica i progra-
mari, entre altres equips. La comarca 
compta actualment amb 14 espais o 
entitats constituïts que estan relacio-
nats amb aquest àmbit de treball, i en 
aquests moments s’estan constituint 
tres espais més: dos d’impulsats pels 
Ajuntaments de Castellar i de Saba-
dell i un tercer a la UAB. L’espai cas-
tellarenc estarà situat a l’equipament 
d’El Mirador, s’ha batejat amb el nom 
de Lab Castellar i començarà a funci-
onar a la tardor.

Tots els espais de fabricació i di-
vulgació digital aposten per la innova-
ció social tecnològica com a eina per a 
la transformació en les formes d’apro-

par a la ciutadania els canvis, eines i re-
cursos digitals. Així, el que es pretén és 
contribuir a l’acceleració i la implanta-
ció de tecnologies 4.0 a les empreses, la 
formació, el reciclatge i l’especialització 
de professionals, a més de la sensibilit-
zació per despertar les vocacions indus-
trials. Tot això, mitjançant l’aplicació 
dels principis que busquen la repara-
ció, la reutilització, la transformació i 
l’aprofitament de productes i materi-
als a través de les tecnologies digitals 
per produir un mateix, o en comunitat, 
allò que es necessita, i fer reparacions 
per allargar el temps de vida dels béns 
i fugir de l’obsolescència programada.

L’alcalde de Castellar i president 
en funcions del Consell Comarcal, Ig-
nasi Giménez, va apuntar que “estem 

convençuts que la innovació ha de 
ser una aposta per als propers anys, 
donant suport tant al desenvolupa-
ment de projectes com en la identi-
ficació dels recursos necessaris”. 
En aquest sentit, el Consell Comarcal 
compta amb un programa de desenvo-
lupament local amb una subvenció de 
la Generalitat fins al desembre de 2019 
que té la voluntat de crear xarxa i pro-
jectes compartits que permetin conso-
lidar i fer créixer els recursos existents, 
i garantir l’accés del conjunt del territo-
ri a aquest tipus de recurs amb la mà-
xima equitat. L’Economia del Coneixe-
ment ha aportat el primer trimestre de 
2019 al Vallès Occidental 148.731 llocs de 
treball, un 38% dels llocs de treball de 
la comarca.  ||  redACCió

+ PROGRAMACiÓ

de 20 a 24 h dels dies 5 i 6 estaran 
oberts els estands de degustació 
de carnisseria casé, prat torras, 
pizzeria La volta, La Bona teca, 
Mito sushi restaurant, andreví 
pastissers, el racó de la tapa, La 
posidònia i Bruna Burger & grill
 

Divendres  5
19.30 h_Espectacle itinerant: 
inauguració a càrrec de balkan 
Paradise Orchestra.integrada per 
10 dones instrumentistes de vent i 
percussió
recorregut: plaça del Mercat, carrer 
de sala Boadella, santa perpètua, 
prat de la riba  i plaça de catalunya

21.30  h_Dansa tradicional amb 
Guzel Chulman (perm, rússia), 
grup de dansa tàrtara format per 
joves de 16 a 25 anys

23 h_Concert de rumba amb Los 
Sobrinos 

Dissabte 6
21 h_Emoriô, percussió, energia i 
amor amb Sound de Secà. Grup de 
percussió de 17 intèrprets

23 h_Concert amb la Castellar 
Swing band

fEDAC CASTELLAR | eMprenedoria METALVALLèS | 3a edició

Els alumnes de 5è de FEDAC 
participen al programa CuEme

Quatre alumnes treballaran a Digiproces

Els alumnes de cinquè de primària de 
l’escola FEDAC Castellar van cloure 
fa uns dies, just abans de finalitzar el 
curs escolar, la seva participació al 
programa  CuEmE, impulsat per la 
Diputació de Barcelona, que  fomen-
ta la cultura emprenedora i les com-
petències bàsiques en el cicle supe-
rior d’educació primària. 

L’alumnat ha fet el balanç de 
l’experiència d’aquest programa, 
que va consistir en la creació i des-
envolupament d’una cooperativa que 
duia per nom Empresa Feliç Artesa-
nal (EFA) al llarg del curs 2018-2019, 
des del seu plantejament formal fins 
a la venda del producte al mercat no 
sedentari dels dissabtes. Concreta-
ment es van vendre diferents ob-
jectes com ara guardioles, punts de 
llibre, imans i clauers o “subjectamò-
bils”, entre d’altres.

Per a la seva creació, els i les 
alumnes van fer una aportació de 
capital de 3 euros cadascun, i es van 
organitzar en diferents càrrecs i de-
partaments per dissenyar el produc-
te i impulsar el procés productiu, així 
com el pla de comunicació i màrque-

Quatre alumnes del curs de soldadura electrònica i processos que s’ha dut a 
terme durant els mesos de maig i juny a l’empresa castellarenca DigiProces 
continuaran treballant a la companyia després d’haver finalitzat la formació.
Amb aquestes noves incorporacions a la plantilla, ja són 15 les persones contra-
ctades per l’empresa en el marc de les formacions incloses en les tres edicions 
del MetallVallès, un projecte cofinançat per la Diputació de Barcelona i els Ajun-
taments de Sabadell, Barberà del Vallès, Ripollet i Castellar del Vallès que té per 
objectiu fomentar l’ocupació i la competitivitat en el sector del metall. En aques-
ta tercera edició, els alumnes (11 de Castellar del Vallès, 5 de Sabadell, 1 de Ripo-
llet, 1 de Barberà del Vallès i 1 de Montcada i Reixac) han realitzat un total de 92 
hores, 72 de pràctiques a la planta de producció de l’empresa i 20 de teòriques 
en què han tractat matèries com els materials ESD, la soldadura amb Pb, els flu-
xos, els procés de soldadura, els components THR o les soldadures en PCBs no 
metal·litzats, entre d’altres.  El lliurament de diplomes als alumnes que han fet 
aquest curs va tenir lloc dijous 27 de juny, a l’empresa DigiProces, en un acte que 
va comptar amb l’assistència del 1r Tinent d’Alcalde, Joan Creus.  ||  redACCió

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès reobrirà aquesta setmana els 
sis pipi-cans de la vila després que 
el passat 13 de juny es tanquessin 
preventivament arran de l’aparició 
d’una nota anònima que alertava de 
la presència d’un producte tòxic en 
aquestes instal·lacions. Com que no 
s’han detectat restes de cap substàn-
cia perillosa en l’anàlisi de les mos-
tres extretes de totes les localitzaci-
ons, l’Ajuntament procedirà en breu 
a desprecintar tots els pipi-cans, una 
vegada el serveis de neteja viària en 
realitzin una posada a punt.  

Una situació semblant es va 
donar a la ciutat veïna de Terrassa 
on l’ajuntament d’aquella població 
va tancar el 10 de juny les nou àrees 
de què disposa perquè, com a Caste-
llar, també van aparéixer diversos 
escrits anònims que alertaven que 
algú havia ruixat els espais amb un 
derivat de l’estricnina, una substàn-
cia molt perillosa i potencialment 
mortal. L’objectiu d’aquest acte era 
evitar que els gossos hi passegessin, 
fer-los fora de les zones verdes i en-
jardinades. El consistori va reobrir 
vuit dels pipicans dos dies més tard. 

 ||  redACCió

ting, la comercialització i la gestió 
econòmica administrativa. Un cop 
retornat el capital inicial, un 15% dels 
beneficis s’ha destinat a l’ONG Save 
the children, mentre que la quanti-
tat restant la van fer servir per dur 
a terme una activitat lúdica, consis-
tent amb una guerra d’aigua i la com-
pra d’un gelat per a cadascun d’ells.

Per dur a terme el projecte van 
comptar amb el suport de la comu-
nitat educativa i agents socials del 
municipi, a més de les regidories 
d’Educació i d’Activitat Econòmi-
ca de l’Ajuntament, que van actuar 
com a dinamitzadors i coordinadors 
del projecte posant els seus recur-
sos a l’abast dels nens i nenes i del 
seu projecte. 

L’acte de cloenda, que va tenir 
lloc el passat 19 de juny, va comptar 
amb l’assistència de l’alcalde, Igna-
si Giménez, i del regidor d’Educació, 
Joan Creus, i va consistir en el lliu-
rament  de diplomes per a cadascun 
dels i les alumnes participants. El 
programa CuEmE va començar el 
curs 2011-2012 i ha arribat enguany 
a la vuitena edició.  ||  redACCió
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llar, instem els socialistes a deixar de 
banda els discursos buits de contin-
gut i a iniciar una transició real cap 
a una economia sostenible a Caste-
llar. Estem segurs que, com al nos-
tre súper alcalde li importa molt el 
futur dels nostres fills i les nostres 
filles, estarà d’acord en impulsar 
des de ja aquest canvi amb l’objec-
tiu de convertir Castellar en una ciu-
tat 100% verda els pròxims anys. I la 
CUP hi estarem atents, i denuncia-
rem sempre les polítiques buides de 
canvis reals.

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.

 CUP Castellar

 Castellar, tenim un al-
calde súper ecologista 
i absolutament com-
promès amb l’eradi-
cació de la fam al món. 

Ens ho va demostrar el dissabte 15 
de juny, quan, en el seu discurs del 
ple d’investidura, va dedicar unes 
paraules a denunciar la manca de 
consciència sobre el reciclatge dels 
plàstics i el malbaratament dels ali-
ments. Concretament, l’Ignasi Gimé-
nez va destacar que “només reciclem 
un 9% dels plàstics que utilitzem” i 
que “a Catalunya malbaratem cada 
any 34 kg d’aliments per habitant”. 
En acabar d’exposar aquestes dades 
esfereïdores, l’alcalde va deixar en 
suspens una pregunta colpidora per 
fer reflexionar els assistents: “aquest 
és el món que volem deixar als nos-
tres fills i les nostres filles?”. I ens ho 
ha tornat a demostrar recentment 
amb l’anunci del nou decàleg muni-
cipal per combatre el canvi climàtic, 
que, entre altres mesures, propo-

A
Ecologisme de façana

sa l’eliminació de tots els estris de 
plàstic d’un sol ús a les dependèn-
cies, serveis i activitats públiques 
a Castellar!!!
És una llàstima, però, que els soci-
alistes oblidessin un petit detall du-
rant el ple d’investidura. En acabar 
l’acte, es va oferir un piscolabis als 
assistents, un piscolabis amb plats 
i gots de plàstic d’usar i llençar. És 
sorprenent, doncs, que amb un equip 
de govern tan compromès com està 
amb el reciclatge i la sostenibilitat 
ambiental, optés per una opció tan 
poc respectuosa amb el medi am-
bient quan a Castellar existeixen 
alternatives igual de barates i molt 
més sostenibles. 
El canvi climàtic i la fam al món són 
problemes molt reals i cal denunci-
ar-los una i altra vegada fins que acon-
seguim resoldre’ls definitivament. 
Ara bé, les paraules de denúncia no 
serveixen de res si no es tradueixen 
en fets. No eradicarem mai aquests 
problemes si ens dediquem a cridar 
als quatre vents com d’ecologistes 
som, però no fem res per canviar 
la tendència actual. Les polítiques i 
els discursos de façana no canvien el 
món. Els fets i les polítiques reals sí. 
És per això que, des de la CUP Caste-

 Junts per Castellar

 esprés de l’onada de 
calor de rècord de fi-
nals de la setmana 
passada i a les por-
tes d’un nou pic de 
calor extrema, ningú 

pot negar que el canvi climàtic és 
un fet davant del qual tenim dues 
opcions: seguir com fins ara amb 
l’estratègia de l’estruç i deixar als 

D
Canvi climàtic: ara o mai

nostres fills un món inhabitable, 
o afrontar el problema i posar en 
marxa solucions de gran calibre per 
minimitzar-ne els efectes. 
La veritat és que ja anem tard, 
però encara som a temps de miti-
gar les conseqüències i redreçar 
la situació.
La setmana passada, el TC espanyol 
va rebentar el pla contra el canvi 
climàtic a Catalunya emparat per 
la llei de canvi climàtic aprovada 
pel Parlament ara fa dos anys. Així 
doncs, la Generalitat no tindrà po-
ders per marcar objectius de reduc-
ció d’emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle, ni podrà participar en el 
sistema de comerç de drets d’emis-
sió. També han quedat anul·lats els 
articles relacionats amb la prohibi-
ció del fracking i amb el pla de tan-
cament de les nuclears per al 2027. 
Amb el que ha quedat vigent de la 
llei, la Generalitat està lligada de 
peus i mans per implantar grans 
mesures contra el canvi climàtic i 
queda molt condicionada al que es 
decideixi des de Madrid. 
Una vegada més, els interessos 
de les oligarquies madrilenyes del 
sector de l’energia han passat per 
davant de la sobirania d’un parla-

ment. Mentre el parlament noru-
ec ha aprovat la decisió del fons so-
birà noruec de desinvertir 11.000 
milions d’euros d’empreses petro-
leres i de gas per invertir en reno-
vables, a l’Estat espanyol és ben bé 
al contrari. 
En clau castellarenca, celebrem 
que aquest equip de govern vulgui 
impulsar mesures contra el canvi 
climàtic, però amb un decàleg no 
n’hi ha prou. Cal anar més enllà i fer 
apostes ambicioses des de l’Ajunta-
ment per convertir Castellar en un 
municipi verd, sostenible i referent 
en la lluita contra el canvi climàtic. 
Incendis com el de la Ribera d’Ebre 
seran cada vegada més freqüents i 
hem d’estar preparats per enfron-
tar-nos-hi.La manca de polítiques 
de gestió forestal i l’abandonament 
del medi rural han estat causes in-
directes d’aquest foc devastador. 
Per això, encoratgem l’equip de 
govern que prengui mesures en 
aquest sentit i que faci un control 
exhaustiu de la neteja de boscos i 
finques rurals al municipi, ja siguin 
públics o privats, atesa la present 
situació d’emergència ambiental. El 
canvi climàtic és aquí i el moment 
per afrontar-lo és ara.  

Vull agrair als companys emple-
ats públics i en especial als poli-
cies municipals (per privacitat no 
puc donar noms, però que tots ells 
saben perfectament qui són) que 
un cop més han demostrat amb es-
creix la seva gran professionalitat i 
vàlua davant fets, que en altres cir-
cumstàncies o altres persones ha-
guessin passat per alt, o qualificat 
de innecessaris.
Dimecres 26/6, cap a les 7 del matí 
s’ha rebut una trucada a la prefec-
tura de Castellar del Vallès, d’una 
veïna del municipi, manifestant 
que s’escoltaven miols a l’interior 
dels baixos d’un cotxe a un carrer 
de la població. 
Personats els agents al lloc dels fets 
i un cop verificat el soroll, ha co-
mençat un “rescat” que ha durant 
quasi dues hores per la complexi-
tat d’on estava ubicat.
Finalment i gràcies a la actuació 
d’un bomber voluntari i de dos me-
cànics municipals s’ha pogut treu-
re a una cria de gat molt petit, que 
segons informacions obtingudes  

Agraïment

 Míriam Valldeperes

Per començar vull deixar clara la 
meva intenció de no seguir amb 
aquest debat amb aquest escrit i 
tancar-lo aquí.
Amb la ironia del títol ja es dona a 
entendre que els bons catalans són 
els altres, o sigui que ell mateix s’ex-
clou. Qui es lamenta dels extrems 
de divisió als que hem arribat, co-
mença fent una divisió entre “bons 
catalans” i els altres, deuen ser els   
“mals catalans”.
Si no vaig errat, entre aquests 

Parlem de bons catalans?

 Alfred Rius

“bons catalans” a qui al·ludeix, hi 
deu comptar personatges com els 
germans Maragall, Nadal, Tura, 
Comín, Castells, Geli, Ballart... 
com les més de 500.000 persones 
que han deixat de votar el PSC del 
2003 ençà.
Es defineix com a demòcrata fun-
dacional moderat. 
Penso que de demòcrata, ben poc, 
vist el seu tarannà, de fundacional 
(no sé si vol dir que ell va fundar la 
democràcia) i de moderat, és un 
qualificatiu (com honest) que l’han 
de posar els altres.
En quant a la democràcia espanyo-
la, ja està bé així : “espanyola”, com 
adjectiu que la defineix.
* Amb una Constitució negociada 
amb l’exèrcit.
* Amb un exèrcit que garanteix “ 
La unidad  de España”.
* Amb una monarquia sine qua non.
* Un Tribunal Constitucional que 
anul·la un estatut, votat pel poble 
i aprovat pel Congrés, després de 
retallar-lo.
* Amb un cap d’estat inmune als 
delictes del codi penal.
* Amb un Sr. “X” que tothom sap 
qui és.
Per acabar, el dret de protesta està 
reconegut en la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans.

fOTOS DE LA SETMANA

Diversos membres del grup impulsor del Consell d’Adolescents de Cas-
tellar es van reunir dilluns passat amb el regidor de Cicles de Vida, Dani 
Pérez, el regidor d’Educació, Joan Creus, i l’alcalde, Ignasi Giménez, a la 
Capella del Palau Tolrà. Els joves, acompanyats pels dinamitzadors del 
consell, Laia Llonch, Bernat Marco i Mercè Costa, van donar a conèixer 
als representants del govern local els progressos de l’entitat en aquests 
primers mesos de vida. Així, els membres del grup impulsor van deta-
llar que han elaborat el reglament i les bases de funcionament del Consell 
d’Adolescents que es constituirà a partir del pròxim curs, i que han man-
tingut trobades amb Fòrum Jove i Taulacció. D’altra banda, els joves van 
compartir a l’Ajuntament algunes qüestions que els preocupen i sobre les 
quals volen incidir i tenir un paper actiu, com ara el canvi climàtic, la co-
gestió del casal de joves de l’Espai Tolrà o la millora de les condicions de 
transport públic per als joves.   || text i fotoS: roCío góMez 

Trobada del Consell d’Adolescents amb l’alcalde 

per referències duia tancat entre 
12 i 14 hores.
Malauradament estem acostumats 
a que només es denuncien fets. Jo 
avui, vull fer-ho per deixar palès la 
gran i necessària tasca que tots els 
empleats públics fan diàriament 
als seus respectius llocs de treball, 
malgrat que moltes vegades es tro-
ben amb dificultats llargament re-
ivindicades.
Gràcies a tos per la feina ben feta. 
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opinió

 Núria Raspall*

a setmana passada lle-
gia un article al diari 
Ara en què s’explicava 
que Catalunya haurà 
d’aprendre a conviure 

amb més onades de calor i amb més 
incendis forestals. A mi, que la calor 
i les nits tropicals les porto més aviat 
malament, el titular va ser suficient 
per cridar-me l’atenció.  
L’article que us comentava feia re-
ferència al ‘Tercer informe sobre el 
canvi climàtic a Catalunya’, publicat 
al 2016, i en aquest, ja fa 3 anys, s’afir-
mava que “les projeccions analitza-
des donen com a resultat un senyal 
molt robust d’augment de tempera-
tura, a Catalunya, per als pròxims de-
cennis”. També s’hi s’explicava que 
aquest augment es produiria en tots 
els horitzons temporals, en totes les 
estacions de l’any i en totes les àrees 
geogràfiques de Catalunya, vaja, que 
ningú se n’escaparia, ni els habitants 
del Pirineu als qui tant sovint envejo.
L’informe afegia que hi hauria un aug-
ment de les temperatures extremes, 
un augment de les onades de calor, 
de les nits tropicals, de les nits i els 
dies càlids i de la durada de les rat-
xes càlides. I per si no en teníeu prou, 

L
Dels incendis forestals 
i de com la gestió dels 
boscos els pot evitar

er L’Actual hem sabut 
el trasllat just i huma-
nitari de les restes del 
jove Elio Ziglioli (Lo-
vere, Itàlia, 1927 - Cas-

tellar del Vallès, 1949), enrolat en un 
grup de maquis i mort en uns temps 
tristos i foscos. Ara que tornen a es-
bufegar pels cels d’Europa les ven-
tades negres del totalitarisme, em 
demano si, davant d’aquests perills, 
hi poden haver altres joves que s’en-
gresquin a fer de tallavents amb 
armes i violència, com ho va fer l’Elio 
en una època de desesperacions i de 
misèries. Perquè una cosa és morir  
–o ser mort– per un ideal, per Déu, 
per un país..., i una altra matar per 
una ideologia, per una fe, per una pà-
tria. Els joves musulmans europeus 
que s’apunten a la gihad en són una 
mostra terrible.
Trobo, per internet, la notícia de 
l’Elio a L’Eco di Bergamo del dia 13 
de maig passat. I la memòria treba-
lla. Quan jo tenia vint anys, rondant 
un estiu pel nord d’Itàlia, vaig acam-
par i banyar-me al llac d’Iseo, a la 
riba nord del qual es troba el poblet 
de Lovere, d’on ell va marxar per se-
guir els seus ideals. Jo havia nascut 
l’any que el jove Elio va ser executat 
a Castellar. I penso amb tristesa en 
aquest pobre noi que no va tornar a 
veure la bellesa dels llacs alpins. La 
mort d’un jove sempre ens commou.
Quan jo hi vaig ser, doncs, havien pas-
sat vint anys d’ençà de la seva mort. 

  Elio Ziglioli. || joAN MUNdet

A propòsit de l’Elio

P PLAçA MAJOR

JACiNT TORRENTS
Escriptor

 Pepe Leiva*

n any més ens trobem 
davant d’una campa-
nya d’estiu que promet 
ser difícil pel que fa re-
ferència al risc d’in-

cendis forestals. Les onades de calor 
que estem patint des de l’inici de l’es-
tiu i unes condicions meteorològi-
ques adverses suposen un greu risc.
El nostre patrimoni natural és un 
dels principals atractius del mu-
nicipi. Afortunadament, Castellar 
compta amb una de les masses fores-
tals més importants de la comarca, 
que en l’actualitat cobreix més d’un 
80% del nostre terme municipal.
Però hem de tenir sempre molt pre-
sent que també és un espai molt vul-
nerable, cada vegada més freqüen-
tat i, per tant, on conflueixen més 
elements de risc.
La prevenció és una feina que s’ha 
de fer al llarg de tot l’any, per això 
des de l’Ajuntament, conjuntament 
amb els Bombers Voluntaris, l’ADF, 

U
Conservar el bosc és cosa 
de tots

SERNA, i amb el suport d’altres ad-
ministracions, treballem de forma 
permanent per reduir al màxim el 
risc d’incendi: franges de protecció 
de les urbanitzacions, arranjament 
dels camins de la xarxa de preven-
ció i extinció d’incendis, col•locació 
de nous hidrants, neteja de vores 
de camins....
Tota aquesta feina es completa amb 
les xerrades de consells i de com ac-
tuar en cas d’incendi que estem ofe-
rint a les associacions de veïns de les 
urbanitzacions que ens ho sol•licitin 
sobre prevenció. Són trobades ober-
tes a tots els veïns que organitzem 
conjuntament amb Bombers Volun-
taris i ADF.
Malgrat el treball que podem fer des 
de les administracions, les tasques de 
vigilància i manteniment dels ADF 
i el SERNA i la permanent situació 
d’alerta dels Bombers Voluntaris, 
només amb el compromís i la impli-
cació de tots els ciutadans i ciutada-
nes podrem reduir el risc de patir un 
gran incendi.
En molts casos, la col•laboració ciu-
tadana és decisiva per a combatre el 
foc i protegir el nostre patrimoni na-
tural. Entre tots, hem de ser capaços 
de promoure actituds i hàbits res-
ponsables i, d’altra banda, informar i 
sensibilitzar del risc d’incendis fores-
tals i de la necessitat de prevenir-los.

* Regidor de Seguretat Ciutadana, 

Convivència i Civisme

Europa s’havia pacificat. Els polí-
tics europeus –vençuts el feixisme 
i el nazisme– havien creat una soci-
etat més o menys benigna i protec-
tora, perquè no hi tornés mai més a 
haver una guerra ni germinessin les 
ideologies de la por. A la vegada, els 
joves dels Estats Units es rebel•laven 
contra l’absurda guerra del Vietnam. 
I s’escampava arreu l’ideal del paci-
fisme, i la creença en el diàleg i en la 
resistència passiva per a resoldre 
els conflictes. Al món hi havia enca-
ra guerres, però, com una falca, un 
desig de pau mundial començava a 

penetrar en el cor de la humanitat. 
Mentrestant el jovent viatjava i es 
coneixia, i això hi contribuïa. 
El cas és que el terror, amb les seves 
urgències, no aconsegueix mai res, 
no transforma la societat, no aporta 
res al bé comú, no millora la vida. La 
història recent ens parla de la inutili-
tat de les accions terroristes. Els ma-
quis, l’IRA, les Brigades Roges, ETA, 
la banda Baader-Meinhof..., tots han 
estat vençuts;  o ho acabaran de ser, 
com Al-Qaida. Avui els estats dispo-
sen d’una enorme capacitat de vio-
lència i sempre acaben guanyant.

No gaire lluny de Lovere, a Sotto 
il Monte, entre el llac de Como i el 
d’Iseo, havia nascut molts anys abans 
Angelo Roncalli, que arribaria a ser 
el papa Joan XXIII, autor el 1963 de 
l’encíclica «Pau a la Terra», de la qual 
extrec aquestes paraules: «A tots els 
homes de bona voluntat incumbeix 
una tasca immensa: la de restablir 
les relacions de la convivència en la 
veritat, en la justícia, en l’amor i en 
la llibertat». Són els quatre pilars de 
l’autèntica pau. Els fonaments neces-
saris per a restablir l’harmonia soci-
al i fer un món millor.

que, a més a més, les condicions seri-
en més àrides i hi hauria una menor 
disponibilitat de recursos hídrics 
per a uns sistemes més assedegats 
i una població en augment. Preocu-
pant, oi? Doncs la cosa no queda-
va a aquí, també s’hi deia que amb 
aquest panorama s’afavoriria una 
freqüència més elevada d’incendis 
de gran extensió, com el que vam 
tenir fa una setmana a les Terres de 
l’Ebre, així com l’existència d’incen-
dis en zones on ara no són habituals 
(les zones de muntanya), i que molts 
serien fora del període d’estiu. Arri-
bats a aquest punt, crec que la situa-
ció més que preocupant és alarmant, 
perquè tots aquests escenaris plante-
jats afecten en primera instància els 
nostres boscos, aquelles zones ver-
des que ens serveixen d’esbarjo o de 
teràpia (ara que es comença a posar 
de moda això dels “banys de bosc”), 
però de retruc, ens afecta a tots i ca-
dascun de nosaltres. Sense boscos 
ja podem plegar veles: ja podem dir 
adeu a la bona qualitat de l’aire, adeu 
a la regulació de la temperatura am-
bient, adeu a la regulació del cicle de 
l’aigua, adeu a l’absorció dels sorolls, 
adeu a la reducció de la despesa ener-
gètica en espais urbans... i per evi-
tar-ho, cal saber gestionar-los i ex-
plotar-los adequadament, cosa que 
no sempre s’ha sabut fer, tampoc a 
casa nostra. 
La gestió dels boscos és complica-
da, ho sé, no dóna rèdits econòmics 

i hi intervenen agents que no sem-
pre tenen ni els mateixos interessos 
ni els mateixos objectius. També sé 
que implica desmuntar mites, com 
per exemple, saber quan cal tallar 
arbres, perquè sí, tallar arbres no 
només no és un crim, sinó que és una 
eina imprescindible per evitar que 
morin de set bona part dels nostres 
paisatges i per reduir el risc d’incen-
di que suposa tantíssima vegetació 
seca i atapeïda. Però s’ha de saber 
fer, evidentment, no es val tallar in-
discriminadament. Necessitem algú 
que doni les ordres correctes però 
moltes vegades no sempre trobem 
aquest “algú”. D’altra banda, gestio-
nar els boscos passa també per apos-
tar per allò que des d’ERC fa temps 
que diem: la biomassa. Ja sabeu que 
aquesta és una font important que 
pot contribuir a pal•liar el dèficit 
energètic actual, ja que és renova-
ble, econòmica i relativament neta. 
Ah, i molt fàcil d’aconseguir. De fet, 
la proporcionen una gran diversitat 
de productes, com els forestals (lle-
nya, fusta o rebuig de fusta), les dei-
xalles agrícoles (com la palla), o les 
deixalles animals (excrements pro-
cedents de granges), per tant, en el 
cas dels boscos, a la vegada que fem 
ús d’una energia verda, contribuïm 
a netejar-los, a prevenir incendis i a 
conservar-los. 
És en aquest sentit que cal que ens 
posem les piles, no val a badar. Ja 
ens sabem la teoria, doncs apos-

tem-hi fort d’una vegada i refor-
cem-ne la pràctica.

*Regidora d’ERC

el cas és que el terror, 

amb les seves urgènci-

es, no aconsegueix res
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actualitat Selectivitat

Seguint la tendència dels darrers anys, 
els resultats obtinguts pels alumnes cas-
tellarencs que s’han presentat a les PAU 
han estat satisfactoris. Dels 106 alum-
nes presentats, n’han aprovat 103, és 
adir, el 97,1%.

Des de l’Institut Puig de la Creu 
detallen que, dels 46 presentats, n’han 
aprovat 45. La mitjana de les PAU ha 
estat de 6’68. “De les matèries comu-
nes van sortir molt contents. De Cata-
là, Castellà i Anglès hi ha notes força 
altes. I tots els que han anat passant 
pel centre aquests dies ens han dit que 
amb la nota obtinguda poden accedir 
a la carrera que volen”, explica Anna 
Guilabert, coordinadora de batxillerat 
en aquest centre. La millor nota de selec-
tivitat ha estat per a l’alumne Oriol Gor-
rea, que ha obtingut un 8’6 punts sobre 
10. “Com a centre estem molt contents. 

Les millors notes de 
castellar opten per 
comunicació i automoció

A l’esquerra, Anna Sánchez, de l’institut Castellar, i a la dreta, l’alumne del Puig de la Creu Oriol Gorrea. || CedideS

Crec que la feina està ben feta. Si han 
fet un bon batxillerat, en principi la 
selectivitat els va bé. No patim massa. 
Sempre els diem que és més compli-
cat el curs que no pas les PAU i un cop 
la fan, ens ho confirmen”. 

A l’Institut Castellar també estan 
molt contents. “Els alumnes amb qui 
hem parlat sí arriben a la nota que ne-
cessiten per accedir al grau que volen 
estudiar. Hi ha gent que no ha apurat 
les tres matèries de modalitat i només 
han fet dos dels tres exàmens possi-
bles. Això vol dir que tenien nota su-
ficient”, afirma la coordinador de bat-
xillerat de l’Institut Castellar, Teresa 
Ochagavía. Dels 60 alumnes presentats, 
58 han estat aptes i la mitjana del cen-
tre de les PAU és de 6,44. “Teníem por 
per les matemàtiques, però s’ha com-
pensat perfectament amb notes molt 
altes en altres assignatures”. 

L’alumna Anna Sánchez ha estat 
la nota més alta de l’INS Castellar. Ha 

  Cristina Domene

És la xifra 
d’alumnes que 

han superat 
la selectivitat 
aquest 2019

%
97,1

obtingut en les proves un 8’8 sobre 10. 
“Estic molt orgullosa perquè no m’ho 
esperava gens. Quan sortia dels exà-
mens tenia mala sensació, perquè es-
tava molt nerviosa”. Gràcies al 12’8 que 
ha obtingut de mitjana entre PAU i bat-
xillerat podrà accedir al grau Comuni-
cació Audiovisual de la Universitat Pom-
peu Fabra, on la nota de tall és de 11,38.

L’alumne amb millors qualificaci-
ons de l’Intitut Puig de la Creu ha estat 
Oriol Gorrea, que durant els dos últims 
anys ha cursat el batxillerat tecnològic, 
amb molt bones notes, gairebé de ma-

trícula. “Vaig sortir satisfet dels exà-
mens de la selectivitat, el treball que 
es fa durant el curs es nota”. La seva 
nota a la PAU ha estat de 8,6, però amb la 
mitjana de curs, la nota final és de 12’48. 
Aquests números el permeten entrar, de 
manera folgada, a la carrera que vol fer, 
Enginyeria de l’Automoció, a Manresa, 
on la nota de tall és de 9,1. “Des de sem-
pre m’han agradat els cotxes i quan 
vaig veure que podia fer aquesta en-
ginyeria em vaig alegrar moltíssim. 
Crec que és realment per a mi”, afir-
ma l’alumne.  

els alumnes de castellar han tret bons resultats en 
la selectivitat: de 106 presentats, 103 aprovats



DEL 05 A L’11 DE JULIOL DE 2019 13

esportsmotor

David Jaén, únic castellarenc 
a les 24 hores de Catalunya

david jaén serà l’únic representant 
castellarenc a les 24 hores de resis-
tència de Catalunya, que es disputa-
ran aquest cap de setmana al Circuit 

de Barcelona-Catalunya. el pilot re-
petirà participació amb l’equip gra-
nollerí tSB, amb qui ja va còrrer l’any 
2017, i sumarà la 13 participació en 
la prova de resistència, en què ha 
aconseguit la victòria en una ocasió 
en la categoria de 600cc. 

Xavi ‘Jabato’ estrella al 
freestyle de Tarragona

el pilot castellarenc xavi ‘jabato’ dols 
serà una de les estrelles que partici-
parà en el freestyle Show de tarra-
gona, de moment, l’única oportuni-

tat per veure al castellarenc en acció 
a Catalunya. A jabato l’acompanya-
ran noms destacats com danny tor-
res, edgar torronteras, franz Meyer 
o rayco díaz, en el xou que tindrà lloc 
el 13 de juliol al tarraco Arena de la ca-
pital tarragonina.

Millora substancial al ricardo tormo
carmelo Morales és segon a valència i Max sánchez tanca un cap de setmana complicat en sisena posició

L’onada de calor que ha assolat el país 
durant el cap de setmana ha afectat 
–i molt– els pilots castellarencs que 
van participar en la tercera cursa de 
la temporada del Campionat d’Espa-
nya de Velocitat, al circuit valencià 
Ricardo Tormo. Tot i això, Carmelo 
Morales va aconseguir el primer podi 
de la temporada, amb una segona po-
sició en Superbike, i Max Sánchez va 
acabar sisè a Moto4, després d’aban-
donar a la primera cursa.

El cap de setmana, però, no co-
mençava bé per a Morales, que patia 
una forta caiguda als tests de la jorna-
da de dijous. Les condicions de la pista, 
amb més de 40 graus de temperatura 
ambiental i gairebé 60 a l’asfalt, feien 
que la conducció arribés a ser delica-
da, amb un desgast brutal de pneumà-
tics. Per sort, el pilot castellarenc va 
recuperar-se sense gaires problemes 
per afrontar les tres jornades restants 
sense ensurts.

En els cronometrats de dissabte, 
el ‘31’ va marcar el sisè millor registre 
a la primera tanda i el setè a la segona, 
aconseguint sortir des de segona línia 
en sisena posició.

El xilè Maxi Scheib (Kawasaki 
Palmeto) era el rival a batre després 
de dominar totes les sessions, però a 
la cursa va acabar per terra a la pri-
mera volta, deixant via lliure a Alejan-
dro Medina i Morales en la lluita per la 
victòria. El castellarenc, però, preferia 
conservar la segona plaça a causa de 
les dures condicions climatològiques 
i la donava per bona, sumant el primer 
podi de la temporada, que li serveix per 

 Albert San Andrés

A dalt, Carmelo Morales després d’acabar la cursa de Superbike. A sota, Max Sánchez durant la segona cursa de Moto4. || CedideS

col·locar-se en quarta posició amb 43 
punts, dos menys que Medina i Scheib 
i a 14 del líder, el francès Christophe 
Ponsson, que va tancar el podi a Xest.

“Aquest és el nostre primer 
podi de l’any i a més arriba en un 
cap de setmana molt complicat, des-
prés d’una caiguda molt forta. Feia 
temps que no tenia un cop tan dur i 
em sento afortunat d’haver pogut 
sortir a la pista” va confessar, men-
tre afegeix que “a la cursa he sortit 
a donar el 100% i no entrar en bata-
lles, perquè sabíem que seria molt 
dura per als pneumàtics per les con-
dicions”.

D’altra banda, Max Sánchez 
tanca un cap de setmana d’aprenen-
tatge després d’haver d’abandonar la 
primera cursa de dissabte per trenca-
ment del canvi, quan rodava en segona 
posició, a dues voltes del final. Per sort, 
el seu equip va poder reparar l’avaria i 
participar en la segona de diumenge, 
en què va acabar sisè. Sánchez va tenir 
un toc en el setè gir que el va apartar 
del grup capdavanter, quan lluitava 
per la victòria, acabant a sisena plaça.

“Ha estat un cap de setmana 
difícil, però sortim de València amb 
molta moral i més força per afron-
tar les pròximes curses”,  va explicar 
el pilot de dotze anys.

Aquest cap de setmana a Valèn-
cia li serveix al petit Max per seguir 
aprenent a les curses i es col·loca en 
desena posició del campionat, en una 
categoria en què els equips junior mo-
nopolitzen la part alta. El ‘Mini31’ és el 
primer pilot privat d’aquest campionat.

La propera cita serà a final de 
mes al circuit de Motorland Aragó. 

Carmelo Morales

Feia temps que no tenia un cop 
tan dur i em sento afortunat 
d’haver pogut sortir a la pista

“

”
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esports bàsquet

En un moment de l’any en què tots els equips 
tanquen les seves plantilles de cara a la pròxi-
ma temporada, el CB Castellar ha decidit fer 
un tomb al projecte acomiadant per sorpre-
sa el tècnic Raúl Jodra. Quim Pérez, fins ara 
segon entrenador, es farà càrrec de l’equip en 
aquesta nova etapa.

Segons la nota de premsa emesa pel club 
groc-i-negre, “el futur del club, amb el primer 
equip a Copa Catalunya, s’enfoca a una nova 
orientació, tant en l’aspecte pressupostari 
com en l’esportiu” cosa que fa entendre que 
l’acomiadament ha estat per una qüestió eco-
nòmica, per no poder oferir al fins ara entre-
nador del primer equip, Raúl Jodra, un pro-
jecte a l’altura de les expectatives esportives. 
A banda, el club encara no ha confirmat quins 
seran els jugadors que continuaran al primer 
equip. A l’espera de més informacions sobre el 
pròxim projecte del club, el CB Castellar ara 
s’enfronta a una temporada molt complicada 
en què haurà de suar sang per no descendir.

Raúl Jodra va arribar fa dues temporades 
a la disciplina del club i ha aconseguit sobra-
dament els objectius a les dues campanyes en 
què ha dirigit l’equip: la primera va recompon-
dre l’ordre esportiu en la plantilla i va canviar 
per complet la filosofia de joc dels últims anys, 
aconseguint un joc alegre i sense complexos, 
per sumar un lluitat retorn a Copa Catalunya.

La segona temporada, l’equip s’ha postu-
lat com a un dels més espectaculars de la cate-
goria, tot i haver de salvar la plaça amb la pro-
moció de descens contra el Mataró B, sent el 

segon millor atac de la categoria.
Ara, el canvi de rumb econòmic al club 

deixa fora el tècnic hospitalenc, que prèvia-
ment a la notícia va rebutjar tres ofertes per 
seguir al Castellar i que previsiblement es que-
darà sense equip per a la pròxima campanya.

“Han estat dos anys que he gaudit molt 
del bàsquet, amb un projecte que quan es va 
iniciar vaig tenir la llibertat de treballar com 
m’agrada. Soc molt exigent, a vegades pot-
ser massa, però també molt adaptable, i ho 
vaig poder fer amb la situació de l’equip”, ha 
explicat el fins ara tècnic a aquest mitjà. “Sem-
pre vull millorar i faig molta autocrítica i el 
club ha sabut respondre a les meves deman-
des fent esforços. He pogut fer la meva feina 
molt bé i amb llibertat”, afegeix.

Jodra marxa amb els deures fets i la cons-
ciència tranquil·la després d’“un ascens i man-
tenir la categoria, que eren els objectius i 
que s’han complert, tot i les dificultats que 
hem tingut. És una llàstima no poder con-
tinuar amb aquest projecte, perquè aquest 
era el punt en què volíem arribar per ser en-
cara més ambiciosos la temporada següent. 
Però el que mana són els recursos dels que 
pot disposar el club i jo només soc un entre-
nador que fa la seva feina”.

Sobre la feina feta, “crec que l’he fet molt 
bé i marxo molt content. Vull donar les grà-
cies a tothom. Entrenar a Castellar ha estat 
una feina tremenda i marxo molt satisfet del 
que he aconseguit”.

El seu substitut serà Quim Pérez-Alarcón, 
segon de Jodra les últimes dues temporades, 
que tornarà a la banqueta del club per segona 
vegada.  || A.SAN ANdréS

raúl Jodra, acomiadat per 
un canvi d’objectius del club

Quim Pérez –al costat de Jodra– pren el relleu a la banqueta de l’equip groc-i-negre. || A.SAN ANdréS

Raúl Jodra a la banqueta del Cb Castellar, on ha estat durant dues temporades. || A.SAN ANdréS

el fins ara tècnic serà substituït pel seu segon, Quim 
pérez, i encara no es coneix el nou projecte

  Albert San Andrés
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esportstenis

“En la vida, t’has d’equivocar per aprendre”

· Vas aconseguir un gran inici de 
temporada amb la primera elimi-
natòria de la fed-Cup, en què vas 
ser l’estrella!
La setmana al Japó va ser increïble, 
va ser una de les millors de la meva 
vida. No per com vaig jugar, ja que 
no vaig sentir-me del tot còmoda, 
sinó per com va anar tota la setma-
na, el treball en equip i el bon ambi-
ent. Jugar per equips és el millor que 
hi ha, tant de bo ho pogués fer cada 
setmana. Va ser espectacular i tor-
nar a repetir-ho serà difícil.

· Tot i això, un any molt complicat.
Molt. He pres decisions molt dolentes. 
En la vida t’has d’equivocar per apren-
dre. Si comencés l’any de nou, pren-
dria decisions diferents, però no em 
penedeixo de res, perquè per aprendre 
t’has d’equivocar i sé que tot el que faig 
serveix per millorar com a persona.

· Les decepcions més importants 
han estat no poder entrar al qua-

dre final d’Austràlia, Roland Gar-
ros i Wimbledon?
No ho crec. No sabria dir quina és la 
decepció més importants. Ara mateix 
em sento molt bé entrenant i quan 
competeixo, per pressions meves, no 
aconsegueixo jugar com m’agradaria.

· Creus que les decisions en els 

Tot i el bon inici de temporada a la 
Copa Federació, la castellarenca no 
passa un bon moment esportiu. Ja 
treballa per recuperar-se i tornar a 
lluitar a les pistes 

ENTREViSTA

Georgina Garcia
TENiSTA

  Albert San Andrés

tornejos en què has competit des-
prés de la fed-Cup és el que més 
ha afectat el teu rendiment?
Ha estat un cúmul de tot. No vaig co-
mençar bé l’any i amb una pretem-
porada mal feta per diferents proble-
mes. Després de l’Open d’Austràlia 
vaig jugar a Tasmània uns tornejos 
amb molt de vent que no van ajudar 

Aquí no tinc problemes, perquè és di-
ferent. No tinc tanta pressió com en 
l’individual, no sé per quin motiu. És 
una pressió d’equip que gestiono mi-
llor i ens ho passem bé. Tinc en ment 
trobar una bona companya per poder 
arribar als Jocs Olímpics.

· De fet, a banda dels resultats es-
portius, la teva fama segueix crei-
xent i els ‘#huracaneros’ són legió.
Soc molt propera amb la gent i molt 
emocional. No em considero millor 
que ningú i agraeixo molt el suport 
de tothom. 
En moments així és quan t’adones de 
qui val la pena. Quan guanyes tothom 
va al darrere teu i et surten amics sota 
les pedres. Quan perds, no ets ningú. 
Així és com t’adones de la gent que 
val la pena.

· Tenir tants seguidors et dona 
empenta a l’hora de jugar?
Tot el suport de la gent és molt im-
portant per a mi. És molt maco que 
la gent es preocupi per tu, però el 
tenis és un repte molt personal, en 
què t’has de demostrar a tu mateixa 
de què ets capaç. 
Tots tenim un rival a superar, com Fe-
derer i Nadal o Cristiano i Messi. En el 
meu cas jugo a tenis per superar-me 
a mi mateixa i després ja veurem qui 
serà. El meu enemic soc jo.

· Què li diries als teus seguidors 
castellarencs de cara al segon 
tram de la temporada?
Que segueixin sent com són i agrair 
tot  el suport que rebo d’ells sempre. 
És molt maco. Només els puc dir que 
tiraré endavant, ja que després dels 
núvols sempre surt el sol. 

Garcia a la fED-CUP del Japó, el seu gran moment de la temporada. || t. tANUMA - fed CUP

gaire. En acabar la Fed-Cup jugava 
bé perquè vaig recuperar sensacions. 
· La baixada de moral arriba des-
prés d’aquesta competició, en 
què et trobes sense entrenador 
i molt sola.
Vaig sola pel món i no tinc ningú 
que m’ajudi en res. M’ho organitzo 
tot, horaris, entrenaments, viatges 
i partits. No tenir ningú al costat és 
molt difícil, per això, quan vas a la 
Fed-Cup, on tens suport per a tot, 
només t’has de preocupar de donar 
el 100% a la pista. Aquestes setma-
nes m’han afectat perquè no puc 
anar amb un grup. Quan mires cap 
a fora i no trobes ningú et poses molt 
trista i n’estic cansada. Necessito 
ajuda, ja que fa molts anys que faig 
les coses per mi mateixa.

· Després d’un daltabaix així, ara 
només et queda tornar a créixer.
Aquesta setmana jugo a Stuttgart, 
però estic nerviosa perquè no m’agra-
den les condicions. No tinc la confi-
ança i tinc molts dubtes per la tem-
porada que porto. M’acompanya la 
meva mare. Tot i això, tinc il·lusió 
per tornar-ho a fer bé i me’n sortiré, 
n’estic convençuda.

· Ets al 225 del WTA, quin objectiu 
et planteges d’ara en endavant?
L’únic que necessito ara és jugar par-
tits. Intentaré jugar el màxim possi-
ble. L’únic que m’importa és agafar el 
ritme de la competició, al marge del 
rànquing que tingui, tot i que tornar al 
top-200 estaria bé. Recuperar la con-
fiança és l’objectiu principal.

· En dobles, però, l’any està sent 
bo i ets a les portes del Top100!
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La ciclista castellarenca Irene Martínez s’ha proclamat 
campiona d’Europa d’ultramarató en categoria Màs-
ter-30, després d’aconseguir la victòria a la Pedals de Foc 
- Non Stop de Vielha, en la sisena participació.

La Pedals de Foc és una prova d’ultramarató en 
BTT, amb un recorregut de 213 km i 6.200 m de desni-
vell positiu, que en aquesta edició ha tornat a ser la seu 
del campionat d’Europa d’ultramarató en bicicleta de 
muntanya. En aquesta edició, la prova va comptar amb 
la presència de 1.000 corredors procedents de 17 països 
diferents, en què també van participar quatre castella-
rencs més, a banda de Martínez.

Les condicions extremes de calor va fer que aban-
donessin el 50% dels participants. Aquestes condicions 
no van frenar l’experta en BTT Irene Martínez, que va 
tornar a la dura prova amb la intenció de millorar regis-
tres, després de dues edicions sense acabar i de marcar 
el pitjor registre en l’última. Aquesta va ser la sisena par-
ticipació i explica que “després de les últimes edicions, 

en aquesta tenia el repte de millorar registres, tenint 
com a referència els temps de pas del 2018”. 

La campiona d’Europa afirma que “passar 20 mi-
nuts abans pel primer avituallament i una hora abans 
pel segon va motivar-me molt”. Al quilòmetre vuitanta, 
on comença la pujada més exigent, la ciclista va comen-
çar a patir, tot i que la calor no la va afectar massa. Des-
prés del coll de l’Oli, va afrontar els 12 km de pujada del 
coll del Triador, on va pujar els 1.000 metres sense en-
surts. “Els últims trams, però, es van fer molt durs i 
vaig anar sola molta estona de la cursa, tot i que des-
prés d’assabentar-me que anava primera en Màs-
ter-30 i cinquena de la general va donar-me molts 
ànims” confessa la ciclista de Castellar.

Pel que fa a la resta de castellarencs, per a Juan Car-
los Polo (14 h 58’) aquesta era la 4a participació, mentre 
que Carlos Parejo (14 h 42’) va completar la 3a i Diego Con-
treras i David Milla van debutar amb el mateix temps de 
16 h i dos minuts.  || A.SAN ANdréS

L’atleta màster del CA Castellar, Josep Obrador, va proclamar-se aquest 
cap de setmana com a subcampió d’Espanya dels 5.000 metres marxa, en 
els campionats disputats a Sagunt (València). L’atleta castellarenc segueix 
sumant títols –ha estat campió d’Espanya en 10 i 20 km marxa– després 
de marcar un temps de 24:54,23 i només va ser superat per l’atleta Rafael 
Martín (23:54,23) del club Cueva de Nerja-UMA. Pablo Gómez (25:01,91) 
va tancar el podi en tercera posició.  || redACCió

irene Martínez, campiona 
d’europa d’ultramarató Btt

Josep Obrador, subcampió 
d’Espanya a València

irene Martínez, amb la resta de castellarencs presents a la Pedals de foc. || CedidA

Josep Obrador (de blanc) al podi del Campionat d’Espanya màster. || CedidA

CiCLiSME | Btt ATLETiSME | c. espanya Màster

MOTOR | sant cristòfoL

L’Escuderia T3 organitza la 6a 
trobada de clàssics i competició

Tot i que Sant Cristòfol és dimecres, dia 10,  L’Escuderia T3 ho celebrarà 
aquest diumenge, dia 7, organitzant la 6a trobada de vehicles clàssics i de 
competició a la plaça Major de Castellar. Com en cada edició de la festa 
del patró dels conductors, es podrà gaudir dels vehicles clàssics que con-
serven els aficionats al món de les dues i quatre rodes, que posteriorment 
podran passar a demanar la benedicció a la cantonada del carrer del Cen-
tre amb el carrer Major. A més, hi haurà servei de bar per a tots els assis-
tents. Per a més informació per participar-hi es poden adreçar correus a 
escuderiat3@gmail.com  || redACCió
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El Casal Catalunya cele-
bra la festa de final de curs, 
aquest dissabte 6

Aquest dissabte, dia 6 de juliol, l’As-
sociació de Pensionistes i jubilats del 
Casal Catalunya celebra la festa de 

final de curs a partir de les 17 hores. 
Hi participaran el grup de teatre, el 
grup de Ball en Línia, el grup de Se-
villanes, el grup de Sardanes, el grup 
Melodia i la Coral L’oliera. L’entrada 
és lliure i per a tots els públics, a l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont.

festival flamenc amb la 
Casa de Andalucía i Aires 
Rocieros Castellarencs

diumenge 7 de juliol, a les 11.30 
hores, tindrà lloc un festival flamenc  
organitzat per la Casa de Andalucía 

de Castellar i Aires rocieros Caste-
llarencs. L’acte tindrà lloc a l’Audi-
tori Municipal Miquel Pont i hi actu-
aran el grup de Castellar, el grup de 
sevillanes de Can Carner i el grup 
de sevillanes de Can Parellada, de 
terrassa. L’entrada és gratuïta.  

nou festival casterockfest’ 19 

Aquest divendres, els melòmans estaran 
radiants d’alegria. A Castellar s’inaugu-
ra el Casterockfest’ 19, un festival de rock 
que s’allargarà tots els divendres de juliol. 
Un total de vuit bandes que tenen, com a 
mínim, un component castellarenc, toca-
ran a la plaça de Cal Calissó. La iniciativa 
està organitzada pel Calissó d’en Roca i 
Manel Rovira, líder de PiK. 

El 5 de juliol, obren Els Visitants a 
les 20.30 hores. El grup va néixer el 2010 
com a grup personal del compositor ter-
rassenc Lluís Paloma, tot i que a partir 
del 2012, amb l’arribada de la seva sego-
na formació, aquest projecte ha adquirit 
una mena de vida pròpia. Actualment el 
grup està format per Marc Casulleras 
(guitarra solista), Marc Campins (veu), 
Xavi Rodríguez (percussions) i Lluís Pa-
loma (guitarra i teclat). 

A les 22 hores començaran els Fi-
rewood, un grup de rock “sureño” que 
compta amb Quim Aguasca (guitarra), 
Javi López (guitarra i harmònica), Alvaro 
Raigón (baix) i David Garrido (bateria).  
Fan versions de temes a l’estil Neil Young. 

El 12 de juliol el relleu l’agafen els 
The King Kiss, a les 20.30 h, amb Valen-
tí Vives (veu), Xavi Romeu (guitarra), 
David Sanchez (baix), Ricard Lujano (ba-
teria), Ricard Montserrat (guitarra acús-
tica i saxo), Enmanuel (teclats), Marcel 
Canudas (guitarra), i una proposta de 
rock, blues i soul.

Els Pöker actuen a les 22 h. Ells són 
una banda de hard rock d’estil americà, 
amb influències diverses de Kiss, Bon 
Jovi i Mötley Crue. Els seus components 
són de Castellar, Barcelona, Terrassa 
i Sabadell. Són Mr. Joker (veu solista), 

La proposta de música rock compta amb un o més músics castellarencs per banda i tindrà lloc el 5, 12, 19 i 26 de juliol 

Diego Rotta (guitarra i cors), Micky (baix 
i cors), Jesús Corbeto (guitarra) i Enric 
Pedrós (bateria).

El 19 de juliol, a les 20.30 h, serà el 
torn dels Walking to the Bar, una banda 
que es va unir a l’escola Artcàdia l’any 
2017 i que actualment compta amb set 
components: Mònica Giménez (veu), Mi-
guel Tello (veu), Jaume Aragonès (baix), 
Vicens Gaitan (guitarra elèctrica), Goyo 
Avilés (guitarra acústica), Xavi Galí (ba-
teria) i Marina Antúnez (teclats i cors).  
En el seu repertori, recuperen clàssics del 
rock de The Beatles, Police, The Clash, 
Queen, entre d’altres, i algun tema propi. 

El mateix divendres, a les 22 h, els 
protagonistes seran els Rootoons, una 
banda Rock i R&B formada a principis 
de 2014 per un grup de cinc amics. Fan 
versions i peces pròpies, clàssics del rock 
i del blues, com els Rolling Stones, Bruce 
Springsteen, REM, Neil Young, Van Mor-
rison, U2, Gary Moore, Talking Heads, 
Moody Waters, Chuck Berry, etcètera.

El dia 26 de juliol, a les 20.30 h, actu-
en els Ginys, una banda formada per  sa-
badellencs i castellarencs: Carles Palau 
(veu i guitarra acústica),  Eduardo Arbide 
(guitarra elèctrica), Marc Gonzàlez (baix 
i cors) i Albert Torruella (bateria i cors). 
Totes les cançons que interpreten estan 
escrites i compostes per Carles Palau. 

A les 22 h actuaran els Extraper-
las, grup que tancarà el festival Caste-
rockfest. Són una banda de rock forma-
da a Sabadell el 28 de desembre de 2013 
i que compta amb Andreu Nebot (veu i 
guitarra), Elies Saball (bateria), Jon Or-
maetxea  (baix), Jaume Puig  (guitarra) 
i Albert Freixanet (teclats). Fan versions 
d’AC/DC, Barricada, David Bowie, Rosen-
do, Ramones, Depeche Mode, Sex Pistols, 
Status Quo, Rolling Stones, etcètera. 

  Redacció

Un vermut rocker per anar 
fent boca, amb els PiK

+ ROCK

A sota les taules, unes quantes sabates puntegen 
suaument el terra, dictades per la música. I, a 
sobre, s’hi acumulen moltes cerveses i algunes 
bosses de xips. Hi ha qui no desaprofita cap 
oportunitat per fer el vermut, irrenunciable 
clímax de diumenge. També hi ha qui no deixa 
escapar cap ocasió per veure els PiK en escena.
Fa prou calor per no sortir de casa i, si és el cas, 
no desenganxar-se de les raquítiques ombres 
que regalen alguns blocs de pisos del carrer. Al 
Calissó d’en Roca, els músics suen i els vanos 
funcionen a tot drap. “Amb dos collons! Visca 
el rock and roll!”, exclama entre cançons Manel 
Rovira, la veu del grup, que agraeix al públic que 
estigui suportant la xafogor. A canvi, els complau 
amb cançons amb molt caràcter, arrebossades 
d’historietes d’amor i farres amb col·legues, com 

‘Esa manera de andar’ o ‘Una cerveza más’ del 
darrer disc, Pik, format per 14 temes igualment 
enèrgics.  Al cantant l’acompanyen Quim Aguasca, 
guitarra solista, banjo i cors; Álvaro Raigon, al 
baix i cors, i Carles Galicia ‘Rutu’, a la bateria.
Rovira pensa i s’expressa en termes musicals. 
I no s’allunya de la guitarra. Quan era petit, fins 
i tot, se l’emportava al lavabo per practicar. 
Durant un temps, ha explicat alguna vegada, 
va deixar de tocar-la i, ara, procura tenir-la 
sempre a prop per fer-ho cada dia.
En molts concerts dels PiK la cervesa s’esgota. 
Hi contribueixen una bona colla de fans, que 
acompanyen el grup corejant com si no hi hagués 
demà  els “sha la la, sha la la”, del tema ‘Vivir la 
vida’. També ajuden els mateixos músics del grup, 
que, com a les pauses del mundial de futbol, per hi-
dratar-se, entre cançons fan comanda al cambrer. 
Precisament, el Calissó acollirà el Cas-
terockfest’ 19, un festival amb presència 
exclusiva de grups de Castellar. Apunteu 
al calendari els concerts del 5, 12, 19 i 26 de 
juliol i, si hi heu d’assistir, aneu-hi amb set.
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L’equip de l’Antonio Díaz, el Mago Pop, ha 
comprat el Teatre Victòria de Barcelona. 
A la seva empresa treballen –o hi han tre-
ballat puntualment– uns quants castella-
rencs: Pilar Pérez, mànager de l’Antonio 
des de ja fa 14 anys; Joan Grané, des d’en 
fa cinc i ara nou gerent del Teatre Victò-
ria; Carla Graells, mà dreta de mànager i 
gerent; Jaume Clapers (a l’elenc fins al de-
sembre del 2018), Marc Tresserres (també 
va ser a l’elenc); Èlia Guàrdia, puntual-
ment, a la part de creació i disseny; Dani 
Ras, a la part d’il·lustracions; Roc Camps, 
a la part de construcció de màgies; Dídac 
Prat, que s’incorpora a l’equip tècnic, “i 
Dani Coma, com a mà dreta del direc-
tor de l’espectacle, el Mag Lari”, diu el 
Joan, el gerent.

“La il·lusió de l’Antonio era, des 
de fa molt temps, tenir un teatre propi, 
per això vam decidir tenir una casa on 
viure i no anar sempre de teatre en tea-
tre”, segons Grané. Fins ara, el teatre era 

Equip sortint i equip entrant (amb generosa presència castellarenca) del Teatre Victòria. Grané, tercer per la dreta. || CedidA

propietat de 3xTr3s (Dagoll Dagom, Tri-
cicle i Anexa). “Feia temps que es plan-
tejaven vendre però ho volien cedir a 
algú de l’ofici”, afegeix el Joan. L’equip 
d’Antonio Díaz va ser al lloc adequat en el 
moment oportú. “Encara no sabíem que 
volien vendre, ens vam trobar i vam ar-
ribar a un acord”. Acompanyant el mo-
ment, hi ha hagut una sèrie de casualitats 
relacionades amb el número 33: “Ells feia 
33 anys que eren al teatre, la seva mit-
jana d’edat era de 33, es diuen 3xTr3s i 
l’Antonio té 33 anys”, comenta l’ara ge-
rent del teatre.

L’equip que agafa les regnes del Vic-
tòria és jove i arriba amb molta il·lusió. “El 
nostre objectiu és ser el ‘Rey León’ de 
Barcelona, igual que fa 8 anys el mun-
tatge va revolucionar Madrid”, afirma 
Grané. En aquest sentit, diu que es traslla-
den a Barcelona “per canviar les coses, 
per fer la revolució en el terreny teatral”. 
Actualment, davant del Teatre Victòria hi 
ha el Teatre Arnau, tancat, i davant, l’Apol-
lo, també tancat recentment.  

La proposta que porta l’equip d’An-

  Marina Antúnez

S’estrena 
l’espectacle ‘Res 
és impossible’ al 
renovat Teatre 

Victòria

SETEMbRE

18
tonio Díaz es va estrenar a Madrid l’any 
2017 i ha funcionat excel·lentment. Nada 
es imposible és, en aquests moments, el mi-
llor espectacle de màgia a nivell europeu. 
A taquilla, a la primera temporada es van 
fer més de 350 funcions amb el 95% d’as-
sistència i, a la segona –que s’acaba el 7 de 
juliol– prop de 400 i ja porten el 96,4% d’as-
sistència. Al Teatre Victòria estrenem el 18 
de setembre. “La gent ens pregunta per 
què marxem. Per la il·lusió de tenir el 
propi teatre”, conclou el Joan. Ell s’ocupa-
rà de la gerència de les dues branques que 
tindrà l’empresa: la gerència del teatre i la 
producció executiva del teatre. 

 “Així doncs, la Pilar és la mà dreta 
d’Antonio Díaz, i jo, la seva mà esquerra”. 
La gerència serà la gran preocupació i ocu-

pació del Joan, que serà la mà executora de 
les idees de l’Antonio, per fer-les realitat.

El teatre se seguirà dient Victòria i 
tindrà una programació pluridisciplinar, 
és a dir, no es convertirà en un teatre de 
màgia. “De fet, de moment, l’únic espec-
tacle de màgia és el nostre”.  Es buscaran 
coses de qualitat: musicals de primer nivell, 
concerts i, fins i tot, espectacles familiars 
que es puguin combinar amb els horaris de 
funció del Mago Pop. L’equip de Díaz farà, 
com a mínim, set funcions a la setmana, de 
dimecres a diumenge. “Per tant, no tots 
els espectacles s’hi podran encaixar, ja 
sigui per horaris o per característiques 
tècniques”. Nada es imposible és tècnica-
ment molt complex, ”i per això no podrà 
fer gira a altres teatres”, diu el Joan. 

El Calissó d’en Roca acull l’open curs de bachata i roda cubana. || C. díAz

PLAçA CALiSSÓ | BaLL GRAN TEATRE DEL LiCEU | òpera

Passos per l’open de 
bachata i roda cubana

‘Tosca’ va encetar les 
Nits d’Estiu a la fresca

Mi Tumbao Sabadell és qui s’encarrega, enguany, de dur a 
terme l’open curs de bachata i roda cubana de les Nits d’Es-
tiu, una proposta que aquest 2019 ha canviat d’espai –abans 
es feia a la plaça de Catalunya– i que ara es fa a la plaça Ca-
lissó, a partir de les 20.30 h. Aquest dimarts 2 es va fer la 
primera sessió i també es repetirà els dies 9, 16, 23 i 30 de 
juliol. El curs és totalment gratuït i se celebra per novena 
vegada. Tothom qui vulgui podrà ballar, perquè les classes 
s’adrecen tant a totes les persones que vulguin aprendre 
aquests balls com a les que vulguin perfeccionar-los.  ||  M. A. 

Unes 100 persones van gaudir de la projecció de l’òpera Tosca 
del Gran Teatre del Liceu als jardins del Palau Tolrà, divendres 
passat. En aquest sentit, l’Ajuntament es va adherir a la pro-
posta Liceu a la Fresca i, a través d’una pantalla gegant instal-
lada a l’exterior, els espectadors van veure l’òpera representa-
da en aquell moment al Gran Teatre del Liceu.
Tosca 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 italiana de Roma, el 
gener de 1900.

castellar ‘envaeix’ 
el teatre victòria 
el Mago pop, amb diversos castellarencs al 
seu equip, compra el mític teatre del paral·lel

ARTS ESCèNiQUES | gestió
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sant feliu del racó enceta la seva festa Major 2019

festa de l’escuma a Sant feliu, l’any 2017. Enguany, tindrà lloc el proper dissabte, a les 12.30 hores. || Q. PASCUAL

Sant Feliu del Racó va iniciar la Festa 
Major ahir dijous amb un sopar i pro-
jecció de curts presentats al concurs 
de Festa Major i la projecció d’una 
pel·lícula infantil.

Aquest divendres, les activi-
tats arrencaran a les 19.30 h amb 
un corretapes a la plaça del Dr. Puig 
que passarà per Mas Umbert, el 
Centre Feliuenc, La Masia, La llosa 
i Les Escoles. Tothom qui ho vulgui 
podrà fer tast de menjar i beguda a 
un preu fix. Mentrestant, a les 20.50 
hores,  està previst el repic de cam-
panes per donar la benvinguda a la 
festa. A les 21 h s’iniciarà un espec-
tacle infantil a càrrec del santfeli-
uenc Jaume Ibars en què s’inclourà 
el pregó de Festa Major. Més tard, a 
les 23.30 hores, començarà un con-
cert del grup jove Loxies, i després, 
Cat & Crack, amb les millors versi-

dijous es va fer el tret de sortida i el gruix d’activitats tindran lloc aquest divendres i durant tot el cap de setmana

  Marina Antúnez

NiTS D’ESTiU | cap de setMana

ons del català. El 6 de juliol, s’aniran 
succeint diverses activitats lúdiques i 
culturals. A partir de les 10.30 hores, 
la canalla podrà gaudir de xocolatada 
i jocs infantils a les escoles. Enguany, 
també hi haurà jocs per a nadons. 

A les 12.30 h es preveu la Festa 
de l’Escuma. Els infants que no vul-
guin anar a la plaça per la festa de 
l’escuma podran quedar-se jugant 
a les Escoles.  A partir de les 18 h hi 
haurà activitats amb karaoke per a 
tothom. A les 19 hores, s’iniciaran les 
havaneres i, ja a les 23 hores, músi-
ca amb DJ. 

Diumenge 7, a les 10.30 h, es 
repeteix el concurs de cuina infan-
til a Mas Umbert. A les 12 hores es 
podrà pujar al campanar i, a les 12.30 
h, gaudir de les sardanes i d’un ver-
mut popular. A les 14.30 h es farà un 
dinar popular i, a les 19 h, actuació 
de bastoners, gegants i castellers. A 
les 22.30 h arriba el final de festa amb 
els Diables de l’ETC. 

Amb la lectura del manifest del Dia de l’Orgull es va iniciar dijous 27 l’acte 
commemoratiu de Dia per l’Alliberament de Lesbianes, Gais, Trans, Bise-
xuals i Intersexuals (LGTBI) a la Biblioteca Municipal Antoni Tort, una efe-
mèride marcada al calendari el 28 de juny. En motiu d’aquest dia, es va llegir 
el manifest reivindicatiu, es va donar pas a la projecció del documental Iden-
titats de Susanna Barranco, en què apareixen testimonis colpidors de trans-
exuals que s’han vist en múltiples situacions de marginació. Dones que són 
dones que se senten dones i que pateixen davant la incomprensió constant 
de la societat. Posteriorment, es va fer un taller per a reflexionar sobre si-
tuacions de violència que es produeixen amb les persones que no encaixen 
dins el prototip que la societat ha marcat amb el concepte de dona i home.

En el Dia LGTBI es commemoren els fets esdevinguts el 28 de juny 
de 1969 a Nova York, quan la població LGBT va sortir al carrer arran d’una 
batuda de la policia al bar gai Stonewall Inn. La comunitat LGBT va sortir 
al carrer a mostrar el seu rebuig i es va produir un fort enfrontament que 
va acabar amb detencions i ferits greus. La reacció de suport a les persones 
agredides va ser immediata: milers de gais, lesbianes, transsexuals i sim-
patitzants es van manifestar solidàriament, i van contribuir, així, al naixe-
ment del Gay Liberation Front. Des de l’octubre de 2014 Catalunya disposa 
de la Llei 11/2014, un dels objectius de la qual és aconseguir reduir la discri-
minació i fomentar valors d’igualtat, respecte i tolerància.  || M. ANtúNez

L’ermita romànica de Sant Pere d’Ullastre va lluir dissabte en motiu 
de la celebració de Sant Pere. Aquest és el segon any consecutiu 
que es commemora aquesta onomàstica al calendari, fixat el 29 
de juny.  A les 12 h del migdia es va celebrar una missa a càrrec del 
mossèn de Castellar, Txema Cot. Els assistents van poder admirar 
les orenetes de paper que pengen del sostre i que van elaborar ja fa 
uns mesos els avis i àvies de l’Obra Social Benèfica. Per finalitzar 
la festa, els assistents van poder tastar coca i cava de Sant Pere. 

Popularment es coneix l’ermita amb el nom de Sant Pere de la 
cadireta, ja que s’hi venera una imatge de Sant Pere assegut al tro. 
La historiografia local tradicionalment ha ubicat en aquest punt 
l’emplaçament d’un temple romà dedicat al culte del déu Uliaster, 
nom del qual provindria el mot Ullastre. La localització d’una ullas-
treda a tocar de la masia de Can Santpere fa pensar d’altra banda, 
que l’ermita rebi el nom per la presència en la zona d’aquesta vari-
etat d’oliveres.La capella forma part del patrimoni arquitectònic 
municipal des de finals de 2004, data en què el propietari en va fer 
donació a l’Ajuntament de Castellar.  || redACCió

Castellar va reivindicar 
el Dia LGTBIQ+

L’ermita de Sant Pere 
d’Ullastre celebra el sant

El regidor LGTbiQ+ parla als assistents de la biblioteca. || CedidA

Missa a l’interior de Sant Pere d’Ullastre. || CedidA

bibLiOTECA | crònica fESTA | sant pere iNiCiATiVA | Lúdic

Aquest divendres, 5 de juliol, tindrà lloc la 
primera trobada de jocs de taula de Cas-
tellar del Vallès  al Calissó d’en Roca, a 
partir de les 19 hores.  L’objectiu és reu-
nir persones de Castellar que compar-
teixen una mateixa afició, jugar a jocs de 
taula. “Ens hem començat a conèixer i 
a trobar a partir d’un anunci a L’Actu-
al, la casualitat i el boca-orella”, diu el 
Josep Maria, membre del grup estable 
de jocs de taula. 

Amb el suport de la Ludoteca Mu-
nicipal Les 3 Moreres i el Servei Local de 
Català, s’ha tirat endavant aquesta pri-
mera trobada a la vila. L’objectiu d’aques-
ta activitat és donar a conèixer el grup 
estable i convidar tothom a adherir-s’hi 
i participar en les trobades posteriors 
que s’aniran programant a partir d’ara. 
“Amb la finalitat de passar una bona 
estona jugant a allò que més ens agra-
da, els jocs de taula”, afegeix.  

Divendres, hi haurà diverses taules 
preparades i molta diversitat de jocs per 
escollir. Els participants trobaran per-
sones de l’organització que explicaran 
com es juga a cada joc. “Els organitza-
dors també jugarem amb els partici-
pants, tant si és per falta de gent com 
si és per iniciar alguna partida més 
complexa”. Per poder jugar no és ne-
cessària l’experiència.

De cara al setembre ja s’està pre-
parant la segona trobada oficial, en què 
participaran altres col·laboradors. La 
idea és fer-la el dia 10, de 19 a 22 h, al car-
rer Major.  || M. A.

Primera 
trobada de 
jocs de taula
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culturaart

Aquest dimarts s’ha inaugurat, a la 
Sala d’Exposicions d’El Mirador, una 
exposició d’art multidisciplinar ti-
tulada Moment, memòria, moviment. 
Ha estat creada pels joves artistes 
Edu Mayor, Montse Beltrán Balle-
ra i Nico Buceta i consta d’un con-
junt d’obres conceptuals.

Els tres artistes, graduats en Be-
lles Arts el curs 2017 -2018, han com-
partit hores de taller i intensos debats 
per consolidar un pensament crític 

sobre la seva obra, un consens a l’ho-
ra de fer i sentir l’art, que ara exposen   
conjuntament. 

Des de diferents punts de vista 
i enfocaments, busquen els punts 
d’unió, grisos on trobar-se i agafar-se 
de la mà. “De fet, una de les bases de 
l’exposició és la col·laboració”, diuen 
ells.  En aquest sentit, l’espectador que 
visiti l’obra no només veurà obres in-
dividuals que mostren la particular 
visió dels temes que s’exposen al títol 

de la mostra, sinó que hi ha aquest fil 
d’unió. Edu Mayor s’ha ocupat del 
moviment, Nico Buceta, del moment, 
i Mo. Beltran, de la memòria. A més, hi 
ha quatre obres més que han nascut 
fruit de la col·laboració directa entre 
l’Edu i la Mo, la Mo i el Nico, el Nico i 
l’Edu i una de tots tres. 

Els propis artistes han estat els 
comissaris de la mostra d’art que expo-
sen fins al 15 de juliol, en horari d’ober-
tura d’El Mirador.  || MAriNA ANtúNez

Dimecres, 26 de juny, la galeria Aguilart va inaugurar una exposició amb 
els treballs dels alumnes de pintura que el pintor Enric Aguilar ha tin-
gut aquest any. Un total de 50 alumnes, des dels 3 fins als 70 anys, repar-
tits en diversos grups d’edat i nivells, van mostrar les seves creacions.

Els treballs, escollits pels mateixos alumnes, mostren la bona feina 
feta durant el curs. “hem treballat diferents tècniques com l’aquarel-
la, l’oli, l’acrílic, el frotage, les textures, etc.”, apuntava Enric Aguilar.  
Alguns dels alumnes fins i tot s’han atrevit amb el còmic i el dibuix de 
model. “I hem treballat l’artista Andy Warhol”, afegia Aguilar, “si-
mulant la tècnica de la serigrafia”.

A la mostra també s’hi poden veure dibuixos d’animals, que els 
alumnes han fet amb animals vius com el conill i els peixos, i posterior-
ment van desenvolupar-los en tres dimensions amb la tècnica de l’argila.

Enric Aguilar sempre aposta per l’experimentació de materials i 
tècniques perquè l’alumnat entengui millor els conceptes que l’artista 
castellarenc els vol explicar. Paral·lelament a l’ofici de pintor, Aguilar 
també es desenvolupa com a docent a l’escola El Casal. 

L’exposició encara es podrà veure durant el mes de juliol, per a tot-
hom qui ho vulgui, en horari d’obertura de la galeria. Les classes es re-
prendran al setembre, després de la Festa Major.  || M. ANtúNez

tres joves artistes inauguren a la 
sala d’exposicions d’el Mirador

els alumnes d’enric 
aguilar mostren l’obra

D’esquerra a dreta, els artistes Nico buceta, Edu Mayor i Mo. beltrán ballera. || M.ANtúNez

Enric Aguilar (dreta) saluda un dels seus alumnes el dia de la inauguració. || CedidA

EL MiRADOR | ‘MoMent, MeMòria, MoviMent’ AGUiLART | exposició
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DESTAQUEM EXPOSiCiONS

agenda del 5 al 14 de juliol

DivenDres 5 
 
 
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 
organització: 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 
pl. del dr. puig 
organització: av d’el racó i de sant 
feliu del racó, parròquia, centre 
feliuenc, casino del racó i establi-
ments 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 
organització: 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 
organització: 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 con-
cert rumba amb Los sobrinos (23 h) 
pl. de catalunya 
organització: ajuntament 
 
 
 
 
 

20.30 h - MúSiCA 
Casterockfest 19:  
Concert d’Els visitants i firewood 
plaça de cal calissó 
organització: el calissó d’en roca i 
Manel rovira 
 
 
 
Dissabte 6 
 
 
a partir 10.30 h - PROPOSTA 
festa Major de Sant feliu del Racó 
sant feliu del racó 
organització: av d’el racó i de sant 
feliu del racó, parròquia, centre 
feliuenc, casino del racó i establi-
ments de restauració de sant feliu 

17 h - PROPOSTA 
festa final de curs del Casal 
Catalunya  
auditori Municipal 
organització: 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 
organització: ajuntament 

21 h - PROPOSTA 
Caminada #sotalalluna 
parc de colobrers 
organització: centre excursionista 
castellar 
 
 
 
Diumenge 7 
 
 
a partir 9.30 h - PROPOSTA 
festa Major de Sant feliu del Racó 
organització: aavv d’el racó i de 
sant feliu del racó, parròquia, 
centre feliuenc, casino del racó 
i establiments de restauració de 
sant feliu 

de 10 a 14 h - PROPOSTA 
festa de Sant Cristòfol 
pl. d’el Mirador 
organització: escuderia t3 

11.30 h - bALL 
festival flamenc 
auditori Municipal 
organització: casa de andalucía 
castellar i aires rocieros 
castellarencs 
 
 
 
Dimarts 9 
 
20.30 h - PROPOSTA 
Open curs de bachata i 
roda cubana 
pl. de cal calissó 
organització: ajuntament 
 
 
 
Dimecres 10 
 
19.30 h - PROPOSTA 
Dimecres de cine: ‘El corredor del 
laberinto: las pruebas’ 
auditori Municipal Miquel pont 
organització: castellar Jove 
 
 
 
Dijous 11 
 
 
20 h - PROPOSTA 
Acte de reconeixement de mèrits i 
valors en l’esport 
pavelló de puigvert 
organització: ajuntament 

21.30 h - PROPOSTA
Monòlegs Juliol Jove:  
Txabi franquesa 
plaça cal calissó 
organització: castellar Jove 

21.30 h - MúSiCA
Audició de sardanes amb la Cobla 
Sant Jordi - Ciutat de barcelona 
pl. del Mercat 
organització: ajuntament i asac 
 

DivenDres 12 
 
 
20 h - ESPECTACLE 
back 2 Classics, amb la Cia. 
Planeta Trampolí 
pl. d’el Mirador 
organització: ajuntament 

20.30 h - MúSiCA
Casterockfest 19: Concert dels 
The King Kiss i Pöker
pl. de cal calissó
organització: el calissó d’en roca i 
Manel rovira

21.30 h - fESTA 
5a gala ‘Tu vecino me suena’ 
can font - ca n’avellaneda 
organització: associació de veïns 
de can font - ca n’avellaneda 
 
 
 
Dissabte 13 
 
 
11 h - fESTA  
festa Major de Can font - Ca 
n’Avellaneda 
can font - ca n’avellaneda 
organització: associació de veïns 
de can font - ca n’avellaneda 

22 h - SORTiDA 
Cinema a la fresca: 
Los locos del Cannonball 
pl. de cal calissó 
organització: ajuntament i el 
calissó d’en roca 
 
 
 
Diumenge 14 
 
 
11 h - fESTA 
festa Major de Can font - Ca 
n’Avellaneda 
can font - ca n’avellaneda 
organització: associació de veïns 
de can font - ca n’avellaneda 
 

Dimecres de cine: ‘El cor-
redor del laberinto: Las 
pruebas’
dimecres 10 · 19.30 h · Auditori 
Municpial

thomas i els altres clarians 
hauran d’enfrontar-se al de-
safiament més gran de la seva 
vida: buscar pistes sobre la 
misteriosa i poderosa orga-
nització CrUeL. Aquesta 
aventura els portarà a “La 
Quemadura”, un apocalíptic 
indret ple d’inimaginables obs-
tacles. Aliats amb els mem-
bres de la resistència hauran 
de descobrir qui són els diri-
gents de la secta i quins són els 
seus plans. 

Exposició “Moment, memòria, moviment”
sala d’exposicions d’el Mirador
fins 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.entitatscas-
tellar.cat/diba_agenda/1a-caminada-popular-noc-
turna-sotalalluna-2019

Exposició permanent: “Trenquem reixes per la lli-
bertat” 
exterior de l’escola Municipal d’adults

Exposició permanent d’escultures de Josep 
Llinares 
ermita de sant pere d’ullastre
visites concertades: 650008074

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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fARMÀCiES DE GUÀRDiA 
 
 
divendres 15 X 
dissaBte 16 ROS 
diuMenge 17 ROS 
diLLuns 18 GERMÀ 
diMarts 19 ViLÀ 
diMecres 20 EUROPA 
diJous 21 ViCENTE 
divendres 22 YANGÜELA 
dissaBte 23 CASANOVAS 
diuMenge 24 CASANOVAS 

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

@fonsofernandezmcd @dr.nectus @pakodelic
Camisa Castellar del Vallès Posta de sol

MEMÒRiES DE L’ARXiU D’HiSTÒRiA 

iNSTAGRAM · @lactual

En els penosos i difícils anys de la nostra postguerra civil el veïnatge castellarenc, com és natural, 
també tenia jorns de joia i celebració. En veurem la mostra d’una boda, la primera que va recollir el 
setmanari Forja –acabat de fundar– en una breu nota de tres ratlles apareguda en el número 3. Els 
nuvis, Joaquim Capdevila Vila i Maria Carbonés Saborit, en la cerimònia a la capella del Santíssim.
  || foNS: joSeP M. ferrer VoLtà || AUtor: deSCoNegUt || text: ALBert ANtoNeLL || ArxiUHiStoriACASte-

LLAr@gMAiL.CoM 

Casament castellarenc (1), 4 de març 1946

penúltima

Pere Ribatallada Vilà
94 anys · 27/06/2019

Miquel Torrents Riba
71 anys · 30/06/2019

Maria Rosa Poquet Cervera
90 anys · 02/07/2019

TELèfONS D’iNTERèS: 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

“Si no surts de casa, et sufocaràs. Si vas lluny, perdràs oxigen”
Vivian Gornick
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la contra

Josep Llinares

Sempre hi ha hagut 
devoció per l’ermita de 
Sant Pere d’Ullastre

Artista i membre de la Pedra Seca del CEC

Q
.  

P
A

S
C

U
A

L
Vinculat des de ben jove a dues entitats, el Grup 
Pessebrista i el Centre Excursionista de Castellar, té 
cura de mantenir neta l’ermita de Sant Pere d’Ullastre, 
on té exposades les seves escultures fetes amb olivera

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Constant
Un defecte que no pots dominar?
No sé dir que no
Una persona que admires?
Martin Luther King
La teva paraula preferida?
A reveure
Quin plat t’agrada més?
L’arròs
Un paisatge?
Les Agudes, al Parc Natural de Sant 
Maurici
Un animal?
L’àliga
Un llibre?
‘records d’un alpinista’, de jaume fabrés 
Una pel·lícula?
No soc de pel·lis
Un racó de Castellar?
el riu ripoll
Un comiat?
A reveure

”

“

· Des de quan estàs vinculat al 
Centre Excursionista?
Des de molt jovenet, vaig partici-
par-hi quan encara era un nen de 8 
o 10 anys. He fet escalada, esquí de 
muntanya, esquí de pista, i moltes 
travesses, tant pel Pirineu com pels 
Alps. Ara encara hi segueixo vincu-
lat, fent excursions adequades a la 
meva edat i a través del Grup de Re-
cerca de la Pedra Seca. 

· Com recordes l’entitat del CEC?
Era molt familiar. Aleshores es deia 
SEAC (Secció Excursionista de l’Ate-
neu Castellarenc). Nosaltres, amb la 
colla, érem els petits, i a poc a poc, 
ens vam convertir en monitors. Par-
ticipàvem molt en excursions a la 
Mola, a Sant Llorenç, i també anà-
vem molt a Granera. Hi anàvem a 
peu, perquè aleshores no hi havia 

mitjans de transport. Més endavant, 
vam començar a fer excursions amb 
el president i fundador del Centre, el 
Simeó Caba. Ja agafàvem mitjans 
de transport públic i anàvem cap al 
Montseny, Aiguafreda, El Figaró, etc. 
Amb la colla que sortíem aleshores 
encara seguim sent amics. 

· Parla’ns de la teva faceta d’es-
cultor de fusta...
El meu ofici era fuster. Vaig seguir 
l’ofici del pare i encara ara tinc el ta-
ller on he treballat tota la vida. Deu 
fer vint anys vaig començar a fer 
coses amb troncs d’olivera i d’aquí 
van sortir-ne unes figures. No faig 
escultura figurativa, sinó que inten-
to respectar la forma natural que té 
el tronc i els poleixo. Em moc amb lí-
nies sinuoses, que intento treballar. 

· A Castellar, tens una escultura 
pública a l’Espai Tolrà, oi?
És ‘L’olivera de la pau’, un títol que 

parteix d’un poema d’un castellarenc 
que havia estat mestre a Castellar, 
Salvador Regué i Camats. Aques-
ta olivera s’havia arrencat i esta-
va abandonada en un marge a prop 
de Can Sellent. La vaig recuperar i 
vaig veure que l’havia de treballar a 
mida natural. Fa dos metres. La vaig 
esculpir seguint la forma i fent uns 
buits perquè sortissin les vetes tan 
boniques que té l’olivera. I la vaig  
voler regalar al poble de Castellar, 
per això la vaig oferir a l’Ajuntament, 
que la va col·locar a l’Espai Tolrà. 
Recentment, he fet una escultura 
d’un colom volant –que simbolitza 
la pau del títol de l’escultura– i l’he 
afegit allà, amb una branca d’olive-
ra a la boca. 

· Quina vinculació mantens amb 
l’ermita de Sant Pere d’Ullastre?
Ja feia anys que el masover utilitzava 
l’ermita com a magatzem i era una 
llàstima que una ermita romànica 

tan bonica es desaprofités. A Cas-
tellar, sempre hi ha hagut devoció, 
per l’ermita de Sant Pere d’Ullastre. 
Ja no s’hi deia missa ni cap activitat. 
Fa tres anys vaig anar a parlar amb 
l’Ajuntament, que n’és el propieta-
ri. Els vaig dir que estava disposat a 
netejar-la i recuperar-la. Després de 
netejar-la vaig exposar-hi algunes de 
les meves escultures d’olivera. Actu-
alment, s’obre al públic, amb prèvia 
reserva. La veritat és que l’han visi-
tat moltes escoles i també hi ha qui 
la fa servir per assajar. Aquest dis-
sabte, i per segon any consecutiu, la 
vam obrir per celebrar-hi Sant Pere. 
El mossèn Txema Cot va fer missa 
i després vam menjar coca i vam 
beure cava, a fora. Va ser molt bonic.  

· També estàs molt implicat al 
Grup Pessebrista de Castellar... 
Estic vinculat al Grup Pessebris-
ta des de molt jove. Va ser en motiu 
dels pessebres que fèiem a la bibli-

oteca de l’Ateneu, que aleshores era 
la del CEC, que em va fitxar el Grup 
Pessebrista de la Capella. A l’ini-
ci, jo  feia pessebre de molsa i suro, 
amb els pares. Després, amb els 
pessebristes ja vam començar a fer 
pessebres de guix i pintats. Amb el 
temps, han anat evolucionant i ara 
fem servir porexpan d’alta densitat, 
molt més còmode de treballar. Ha 
estat molt fàcil adaptar-se als canvis 
i a les noves tècniques perquè sem-
pre m’han ajudat els companys, fos 
per la feina fos. 

· Sempre vinculat a entitats, 
creus que a Castellar hi ha relleu?
Sí, hi ha relleu a les entitats on jo estic.  
Al Centre Excursionista hi ha molta 
gent jove i moltes seccions. Al Grup 
Pessebrista també hi ha nova for-
nada. Jo ja soc dels vells i començo 
a mirar-m’ho des de la rereguarda, 
tot i que sí, encara faig pessebre i en 
faré mentre pugui. 

 Marina Antúnez


