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CASTELLAR DEL VALLÈS

FESTA MAJOR | p 18

futbol | P15

Més de 100 actes
entre el 6 i el 9
de setembre

Xavi Calm,
entrenador del
Birgminham B

tast d’estiu | P03

Nits de cultura
La proposta del Tast d’Estiu es consolida amb
gastronomia i espectacles de músiques del món

Un dels espectacles més vistosos del Tast d’Estiu va ser el que va exhibir la companyia procedent de Rússia Guzel Chulman, gràcies al seu vestuari i a les seves danses tradicionals. || Q. PASCUAL
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el tema de la setmana
nits d’estiu | comerç

El Tast d’Estiu es consolida a la vila
Els castellarencs van
gaudir de propostes
gastronòmiques
i culturals les nits
del 5 i 6 de juliol

Marina Antúnez

Tast d’estiu amb bones tapes,
copes, música, balls i jocs infantils amb aigua i tot. Aquest és el
còctel que unia, un any més, centenars de castellarencs i castellarenques de totes les edats en un
mateix espai, la plaça de Catalunya. Certament, una iniciativa que
es reafirma en l’èxit per segon any
consecutiu. Des de les 8 del vespre,
amics i famílies van apropar-se a les
propostes de degustació proposades per diversos comerços de Castellar. Mentrestant, els jocs d’aigua
de la platja de la Balena van ser un
bon entreteniment per fer passar la
calor als més petits de casa.
En els diversos espais de la
plaça s’hi van col·locar bancs i taules llargues perquè tothom pogués
gaudir de la nit i del sopar còmodament. Fins i tot hi havia un aire
“mediterràniament”, amb els llumets penjant dels arbres. Com va
dir una de les assistents a l’acte,
“és una festa castellarenca, hi
ha molt ambient, va ser una bona
pensada, fer el tast”. Aquí i més
enllà, amics que es retrobaven i la
feien petar, i més tard, més gent que
es reagrupava en un altre punt. En
una imaginària vista aèria, la plaça
Catalunya era una plaça en moviment i bullici.
El protagonisme gastronòmic se’l van endur, sobretot, les
croquetes, que se servien a diversos establiments, com El Racó de
la Tapa, la Bona Teca i Prat Torras. Es van formar llargues cues

Els Sound de Secà van actuar dissabte a la nit al Tast d’Estiu animant la concurrència. || q. pascual

per aconseguir les delicioses propostes de Carnisseria Casé, sobretot la botifarra, xistorra i botifarra negra amb seques i cansalada.
La Posidònia oferia unes temptadores paperines de peixet fregit i
calamars a l’andalusa, mentre que
la pizzeria La Volta va ser l’escollida pels més petits, amb la seva
proposta de pizza allargada. El
Racó de la Tapa també va servir
fideuades generoses i braves picants, per exemple. El Mito Sushi
va oferir safates de sushi variats i
La Xurre també va vendre batuts
i altres begudes. Bruna Burguer &
Grill també va tenir molt èxit amb
la seva proposta d’hamburgueses

amb muntatge típic americà. D’altra banda, Andreví Pastissers va
oferir gelats artesans, tiramisú,
brownie i gotets de crema.
A banda de la teca, també van
tenir molt bona acollida els diversos
espectacles que s’havien programat.
D’entrada, un espectacle itinerant a
càrrec de Balkan Paradis Orchestra,
que va sortir des de la plaça del Mercat amb un repertori de música dels
balcans, i que va arribar a la plaça de
Catalunya acompanyada d’un grupet
de castellarencs.
També va agradar molt, tant al
públic infantil com adult, la dansa
tradicional amb Guzel Chulman,
una companyia procedent de Rús-

sia. Va obrir el ball l’entitat de Ball
de Gitanes de Castellar, i van seguir els russos amb danses i vestuari típics del país. A continuació,
Los Sobrinos van animar la festa
a ritme de rumba, a les pistes situades a la part superior de la plaça
de Catalunya.
Dissabte, el vespre va començar amb un petit ensurt a causa de
la pluja. Van ser, d’entrada, quatre
gotes. A continuació, van arrencar a l’espai de les pistes de bàsquet els percussionistes Sound de
Secà, amb una proposta extremadament rítmica i gairebé tribal que
va encantar el públic.
A mitja actuació, la pluja va

anar en augment i van haver d’aturar l’espectacle, que van reprendre
un cop va parar de ploure, a l’espai
gastronòmic. La colla de Sound de
Secà va seguir tocant enmig de la
gent, i fent-se passadís entre els
estands gurmets, va arribar fins a
l’altre extrem de la plaça de Catalunya, a la Balena, amb una actuació
final contundent i molt aplaudida.
Al cap d’una estona, i un cop
assegurada la meteorologia, un
altre grup amb un altre estil va amenitzar musicalment la plaça; van
ser els de la Castellar Swing Band
els que van oferir un repertori d’estàndars del swing, jazz i blues fins
a quarts d’una de la matinada.
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Un estiu ple d’obres a la via pública
L’Ajuntament ha
previst una vintena
d’actuacions a l’espai
públic el juliol i l’agost

el vial passarà a ser de plataforma
única, incloent sistema de recollida
d’aigües al llarg de tot l’eix del carrer.
Les voreres es formaran amb llambordes de formigó, i la calçada serà
d’aglomerat asfàltic.
més places d’aparcament

Cristina Domene

Coincidint amb l’arribada de l’estiu, l’Ajuntament ha intensificat les
obres de millora de diversos espais.
El gruix d’actuacions es distribueix
en tres grans apartats: la renovació
de vials, les reformes que es fan als
centres educatius aprofitant les vacances escolars i els treballs de remodelació de diversos equipaments. En
finalitzar l’estiu s’haurà actuat en una
vintena de localitzacions diferenciades del municipi, per un valor total
d’1,6 milions euros. “Hem d’aprofitar l’aturada de l’estiu per intentar molestar el menys possible els
ciutadans, sobretot en el tema de
mobilitat i de reforma de les escoles”, ha afirmat el regidor d’Espai
Públic, Pepe Leiva.
A la via pública es faran més
d’una desena d’actuacions. “Hi ha actuacions d’arranjament, de manteniments de serveis, n’hi ha d’equipaments, però les més importants
són les d’accessibilitat i les de seguretat, les que busquen millorar el servei a les persones”, assegura Leiva. És l’exemple de les
reformes a les carreteres de Sabadell i Sentmenat.“Són grans actuacions”. L’Ajuntament està finalitzant les obres d’ampliació de voreres
de la carretera de Sentmenat, en els
trams compresos entre l’aparcament
annex a l’Escola Municipal de Música
Torre Balada i el carrer del Mestre
Pla, aproximadament. Anteriorment,
es va renovar i ampliar tota la zona de
voreres entre els carreres del Mestre
Pla i del Mestre Miró / Bonavista. A
més, es renovarà el tram central de
la carretera de Sentmenat a l’altura
del pas de vianants del carrer Montcada. Es renovarà el paviment interior per tal d’assimilar-lo al tractament
dels carrers de vianants.
Pel que fa a la carretera de Sabadell, es renovarà el tram comprès
entre els carrers del Doctor Pujol i
dels Pedrissos. L’actuació, que es farà
als dos costats de la via, permetrà millorar l’amplada dels espais d’aparcament, de manera que els vehicles
podran estacionar en condicions i
no afectaran el trànsit de la calçada.
També es renova l’enllumenat públic del vial. Els treballs es portaran
a terme per fases i afectaran parcialment la circulació, que es regularà
amb semàfor i donant pas alternatiu.
A més, mentre durin les obres, s’anul·
larà l’aparcament.
D’altra banda, es remodelarà tot
el carrer de Canyelles, és a dir, entre
els carrers de Sant Llorenç i de Sant
Sebastià. La urbanització permetrà
renovar els paviments de manera que

També s’ampliarà la vorera dreta del
carrer de Clavé, entre la plaça del
Molí i el carrer del Mestre Ros i es crearan 15 noves places d’aparcament a
la zona de l’Espai Tolrà, situada en un
extrem de la plaça de la Fàbrica Nova.
Per això, s’eliminarà l’espai destinat
a pipican, ja que n’hi ha un de proper,
ampliat i renovat, a la plaça de la Miranda. També amb la intenció de guanyar places d’aparcament s’enderrocarà la casa de Cal Sesé, un immoble
que es troba en mal estat a la cantonada dels carrers de Canyelles i Sant
Llorenç. La deconstrucció d’aquesta
casa permetrà habilitar provisionalment una zona d’aparcament lliure
per a uns 8 vehicles.
D’altra banda, aquesta setmana
han començat els treballs d’enjardinament de la rotonda de la carretera B-124 a l’altura del polígon de Can
Bages, que conté la inscripció amb
les lletres de “Castellar del Vallès”:
“És la rotonda que dona la benvinguda al municipi i quedarà una
cosa molt vistosa”, ha opinat Leiva.
Comptarà amb una plantació arbustiva autòctona sostenible i de manteniment fàcil que anirà combinada
amb grava i tractament de praderia.
Per a la implantació inicial es muntarà un sistema de reg automàtic. A
més s’instal·laran punts de llum que
es connectaran a l’enllumenat públic.
Respecte al carrer de Barcelona, es renovarà el tram de vorera
dreta (en sentit sud) del carrer de
Barcelona, entre els carrers de Girona i de Can Serrador. Es renova
el panot, que es troba molt malmès,
sense modificar amplada de vorera
i sense afectar l’espai d’aparcament.
Aquesta setmana comencen
les obres de millora del sistema de
clavegueram al carrer de les Fàbregues: l’actuació consisteix en la construcció d’un nou pou de registre per
tal de descarregar el sistema en episodis de pluja intensa. Amb aquests
treballs, que es complementaran
amb una altra actuació a l’agost al
Passeig, s’aconseguirà disminuir la
quantitat d’aigua que s’acumula en
ocasions a la cruïlla entre els carrers
del Molí i Sant Feliu i evitarà que les
tapes de registre de clavegueram es
col·lapsin i saltin.
“Altres actuacions que tenim
programades són la reforma de les
parades d’autobús a les urbanitzacions, que millorarà la seguretat de
les parades d’autobús a les entrades dels Aire-sols A-B i C i la renovació de la canalització de la xarxa
general d’aigua potable al carrer de
la Soledat”, explica Leiva. El regidor
afegeix que la majoria de les actuacions estaran enllestides al setembre.
“En tot cas, si alguna s’allargués
més, seria totalment compatible
amb l’activitat habitual”.

Els operaris ja estan renovant el tram de la carretera de Sabadell comprès entre Doctor Pujol i Pedrissos. || Aj. castellar

L’Ajuntament enderrocarà Cal Sesé, un immoble que es troba en mal estat al carrer de Canyelles . || Aj. castellar

Ja s’estan finalitzant les obres d’ampliació de voreres de la carretera de Sentmenat. || Aj. castellar
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Posada a punt
d’equipaments
Reformes a centres
educatius, a diferents
pavellons i a l’Espai
Tolrà aprofitant les
vacances escolars
Cristina Domene

Aprofitant l’aturada estiuenca que fan els
centres educatius i altres equipaments
esportius l’Ajuntament ha intensificat
les obres de millora de diversos espais.
“Són obres que es van aturar amb les
eleccions i que les hem posat en marxa
perquè estiguin totes enllestides, en
la mesura del possible, per a l’inici de
l’activitat escolar i les competicions
esportives”, ha assegurat el regidor de
Projectes Urbans, Pepe González.
Durant dos mesos es treballarà en
la renovació total de la coberta plana del
gimnàs de l’escola Emili Carles-Tolrà, a
fi d’evitar les filtracions pluvials. Amb la
substitució de l’estructura d’acer, de les
planxes de policarbonat i del vidre armat,
se solucionaran les deficiències motivades per la degradació dels materials
amb el pas del temps. El projecte també
inclou la substitució de les finestres actuals, d’acer i vidre simple, per finestres
d’alumini amb vidre amb cambra d’aire
i finestres amb batents que s’accionaran
amb motor donada l’altura. A l’interior
del gimnàs se substituiran les lones existents del sostre per un cel ras de plaques

fonoabsorbents. També es canviarà el paviment de la zona d’escales i grades i se
sanejaran les parets verticals interiors
afectades per humitats. A més, es renovarà l’escala exterior que permet accedir
a la coberta i es millorarà la seguretat de
la part exterior amb sistemes anticaigudes per quan s’hi hagin de fer treballs de
manteniment.
Un altre centre que es reformarà
en part serà l’escola Bonavista, concretament, la cuina. S’està ampliant la superfície total de la cuina i es renovaran
el mobiliari i els electrodomèstics, que
seran d’acer inoxidable. L’actuació inclou
la renovació de les instal·lacions, del paviment i del cel ras. A més, s’ha aprofitat
per reubicar el dipòsit d’aigua calenta en
una dependència exterior. Aquests treballs completen les obres que ja es van
realitzar al mes d’abril, que van consistir
en la substitució de la coberta del menjador del centre.
equipaments esportius

Aquest estiu s’instal·laran cortines motoritzades als finestrals d’alumini de les
tres façanes principals del Pavelló Dani
Pedrosa. Amb aquesta actuació es pretenen solucionar els problemes de radicació
solar que existien a l’interior del pavelló.
Pel que fa al Pavelló Puigverd, es renovaran tres acumuladors d’aigua calenta i es col·locarà un descalcificador per
evitar l’estancament de calç a canonades,
mecanismes i dipòsits i, d’aquesta manera, poder allargar la vida útil del sistema.
El camp de futbol Joan Cortiella – Can
Serrador també serà objecte de reformes, en aquest cas, d’una ampliació dels

L’alcalde, els regidors Creus i Leiva i la directora del Bonavista, observant la nova coberta del menjador. || aj. castellar

vestidors, a fi de poder donar més servei
al nombre elevat d’usuaris que utilitzen
aquestes instal·lacions. La intervenció
consistirà en la construcció de quatre
vestidors nous, que s’afegiran als existents, en un espai que es troba al costat
del bar i que actualment es destina a magatzem. “Aquestes obres s’allargaran
una mica més, però és totalment compatible amb la competició esportiva”,
ha especificat González.
Aquest estiu, les obres de remodelació de l’Espai Tolrà encaren la recta
final. D’una banda, han de finalitzar les
millores acústiques que s’estan realitzant al Recinte Firal de l’Espai Tolrà
amb l’objectiu de reduir la reverberació. També s’ha substituït l’enllumenat

7
EQUIPAMENTS

Durant aquest
estiu es faran
actuacions a set
equipaments
municipals

al mateix recinte, a la Sala Blava i a l’espai esportiu, per un de més eficient. A
més, es rebaixarà i es polirà el paviment
per millorar-ne l’acabat i permetre altres
activitats esportives, i s’ha d’instal·lar un
cortinatge nou al Recinte Firal per separar espais i millorar-ne l’acústica.
I ja després de Festa Major es durà a
terme una actuació als Jardins del Palau
Tolrà amb l’objectiu d’obrir un tercer accés
des del carrer de Sant Josep. L’actuació
consistirà en el desmuntatge d’una edificació annexa al Palau Tolrà, on s’allotja un
dipòsit de gasoil en desús, i en l’enderroc
dels tancaments verticals, fet que permetrà la construcció d’una nova escala que
connectarà amb el carrer de Sant Josep.
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Repunt del preu de l’habitatge a la
vila en el primer trimestre del 2019

A l’espera
dels pisos
de l’Incasòl

El preu per m2 de l’habitatge a Castellar puja un 18% el primer trimestre i se situa en 1.700 €
J.G.

Comparativa preu m2 compravenda habitatges
2.072,85 €

La tendència general del preu de l’habitatge a Espanya ha experimentat un augment moderat (4,3%) el primer trimestre
del 2019 comparat amb el mateix període del 2018. A Catalunya aquest augment ha estat més pronunciat (8,5%) i,
en el cas de Castellar del Vallès, encara
s’ha notat més aquesta pujada (18%), segons acredita el darrer informe de l’habitatge de la consultora Gesvalt del primer trimestre 2019.
Això ha provocat que el preu per
metre quadrat dels habitatges de Castellar s’hagi situat per sobre dels 1.700
euros, quan el 2018 estava en els 1.554
euros, segons dades de l’informe del
parc d’habitatges del Vallès Occidental
del Consell Comarcal, que coincideixen
amb l’informe Gestvalt. El comportament dels preus del primer trimestre del
2019 indiquen que a Catalunya Castellar
és, juntament amb Caldes de Montbui i
Cornellà de Llobregat, dels tres municipis amb més de 5.000 habitants que han
experimentat les pujades més fortes. En
l’àmbit comarcal, la variació trimestral
també és important a Sentmenat, Ripollet, Sant Quirze i Matadepera.
Si comparem el preu del metre quadrat de Castellar amb el Vallès Occidental i Catalunya, es pot comprovar que les
pujades han estat molt més pronunciades a la comarca, evolució que ha anat
aproximant el Vallès al preu de Catalunya, quedant la vila molt per sota. En
concret, el 2018 es va tancar a la comarca amb 1.980 € el metre quadrat i 2.072
€ a Catalunya.
En números absoluts, segons el
Consell Comarcal, a Castellar l’any passat es van fer 263 compravendes d’habitatges, el que significa un retrocés respecte al 2017, quan les operacions van
ser de 292. En perspectiva, el mercat de
compravenda es va animar a partir del
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Castellar del Vallès

686
euros és el preu
mig d’un lloguer
mensual a la vila

263
operacions de
compravenda
es van fer a
Castellar el 2018

Vallès Occidental

2016, quan es van fer 246 operacions venint de 192 al 2015. En canvi, tant a la comarca com a Catalunya la tendència de
les compravendes va estar a l’alça entre
el 2017 i el 2018 -un 9,6% i un 4,6% respectivament.
Pel que fa al rànquing de preus de
l’habitatge a la comarca, el primer trimestre del 2019 manté Sant Cugat (3.774 €),
Sant Quirze (2.687 €) i Matadepera (2.602
€), seguits de Cerdanyola (2.529 €) i Ripollet (2.393 €) com els municipis més cars.
La mitjana comarcal se situa en 2.162 € i
la catalana en 2.200 €.
Els darrers quatre anys estan marcats per l’increment constant dels preus
de compravenda a la vila després de la
baixada experimentada entre 2013 i 2014
[veure gràfic].
el mercat de lloguer

Les dades que ofereix el Consell Comar-

2017

2018

Catalunya

cal sobre el mercat de lloguer a Castellar
apunten que el 2018 es va tancar amb un
preu mitjà de 661 euros al mes, una mica
per sota de la mitjana comarcal (686 €)
i catalana (698 €). La vila ha experimentat un increment progressiu del preu del
lloguer des del 2013 i ha passat dels 521
euros als actuals 686 euros. En aquest
sentit, el número de contractes ha estat
similar i s’ha mogut entre els 347 de 2014
als 316 de 2018. De fet, el poc moviment
del mercat de lloguer és un dels principals problemes que pateix Castellar del
Vallès, que té una oferta molt escassa.
Al Vallès Occidental, el municipi
amb el lloguer més car és Sant Cugat
(1.149 €), seguit a força distància per Matadepera (932 €) i Sant Quirze (782 €). Els
municipis amb els lloguers més barats
són Badia (315 €) i Sant Llorenç (454 €).
A Sabadell, un lloguer mitjà costa 632 €,
30 euros més barat que a Castellar.

Fa 20 anys que a Castellar no es fa
cap promoció d’habitatges. L’Ajuntament ja ha acordat amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl) fer una
promoció de 40 pisos de lloguer social a la vila. Segons va avançar l’alcalde, Ignasi Giménez, fa uns dies
en declaracions a Ràdio Castellar
“si la Generalitat ho vol, estem
en disposició de fer-ne molts
més: davant dels Pedrissos es
podria fer una altra promoció i
també en algun altre punt de la
vila”. Augmentar el parc d’habitatge públic passa per ser un prioritat “si no volem que els joves
marxin i que puguin tenir el seu
projecte de vida a Castellar; és
un tema essencial que marcarà
l’agenda dels pròxims anys”, advertia l’alcalde.
Giménez ha apuntat que s’ha
fet una aposta molt important per
poder dotar de recursos l’Oficina
Local d’Habitatge. “Tenim una
borsa important de lloguer que
està gestionant aquesta oficina” encara que amb l’oficina no
n’hi ha prou, admet Giménez, i
“hem de ser capaços de generar
aquests habitatges de lloguer
per poder alleugerir el pes que
suposa el lloguer per a moltes
famílies, facilitar l’emancipació de joves del municipi i incidir en el mercat de lloguer perquè baixi el preus”.
Segons el segon informe de
l’habitatge a Barcelona i l’àrea metropolitana elaborat per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge
de Barcelona, accedir a un habitatge en propietat o en lloguer està
lluny de les possibilitats de cada
vegada més llars, fins i tot desplaçant-se en el territori metropolità.
L’informe també denota que s’està
produint un descens de la capacitat dels municipis de contenir els
seus residents. || J. rius
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Fermesa contra la violència masclista
El consistori es va adherir a les concentracions de rebuig convocades a diversos ajuntaments

Marina Antúnez

Aquest dilluns, 8 de juliol, l’Ajuntament de Castellar es va adherir a les
concentracions de rebuig a les agressions masclistes convocades davant
de 200 ajuntaments de Catalunya convocant una concentració pròpia als
Jardins del Palau Tolrà seguint una
crida de la Comissió 8M, que engloba diversos col·lectius feministes d’arreu de l’Estat. Del municipi, hi van assistir una trentena de ciutadans que,
malgrat la pluja, es van apropar a la
convocatòria, atents al manifest que
va llegir la regidora de Cooperació i
Nova Ciutadania i Feminisme, Àngela Bailén. El text va recordar el motiu
de la concentració, els fets ocorreguts
en relació a la violació en grup que va
patir una menor de 14 anys a Manresa l’octubre de 2016 .
El manifest deixa constància de
la solidaritat amb la víctima i totes les
dones víctimes de violència masclista que, segons apunta l’escrit, “és una
xacra i un problema social d’extraordinària magnitud contra el qual els
poders públics han d’oferir una resposta ferma, inequívoca i urgent”.
En aquest sentit, a través del
manifest també s’ha recordat que
la setmana passada va començar a
l’Audiència Provincial de Barcelona
el judici contra els set homes de l’anomenada “manada de Manresa”. Es va
reclamar a la Fiscalia que es plantegi

La regidora de Feminisme, Àngela Bailén, llegint el manifest als Jardins del Palau Tolrà. || m. antúnez

la seva acusació i presenti els delictes com d’agressió sexual i no d’abús
sexual. El cas evidencia la necessitat de modificar el Codi Penal “amb
l’objectiu d’introduir la perspectiva de gènere a la tipificació dels
delictes de violència sexual”, segons s’apunta en el manifest.
Es recorda que com, ja va pas-

sar durant el judici a La Manada
de Pamplona, posar el focus “en el
comportament de la víctima i no
en el comportament dels agressors afavoreix la impunitat de les
agressions masclistes” a més d’enviar “un missatge de descrèdit de
la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les con-

verteix doblement en víctimes”.
Des del municipi de Castellar
s’ha volgut reafirmar la intenció i
compromís permanent amb la lluita
contra qualsevol forma de violència
exercida contra les dones, a més de
“mostrar tota la seva solidaritat a
les víctimes d’agressions sexuals i
les seves famílies”.

Ratifiquen
la presó
permanent
per a un
castellarenc
El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha ratificat la
presó permanent revisable imposada per l’Audiència de Barcelona
el mes de març passat, la primera
que es dictamina a Catalunya, a un
veí de Castellar de 46 anys condemnat per abusar sexualment i assassinar una dona. La sentència, feta
pública dimecres de la setmana
passada, desestima les al·legacions
presentades per l’acusat, que demanava un nou judici amb un tribunal professional.
Els fets van tenir lloc el 19 de
desembre de 2015 a casa de l’acusat, a l’Aire-sol D, després d’una
festa a casa de l’acusat amb un grup
d’amics, precisament per celebrar
l’aniversari de la víctima, i el lloc on
es va cometre el crim. Durant la nit
van beure i van ingerir drogues com
amfetamines i ansiolítics. La sentència sosté que el castellarenc va
abusar de la dona quan aquesta es
trobava inconscient a causa de la ingesta d’alcohol i altres substàncies
i que posterioment la va estrangular fins a causar-li la mort.
També s’ha fixat que per
“dany moral” haurà d’indemnitzar amb 50.000 euros més interessos a cada una de les parts perjudicades per la mort. || redacció

erc | assemblea dones

Laura Pujol: “El feminisme és el fill no desitjat de la Il·lustració”
La Secretària de la Dona d’ERC del Vallès Occidental va oferir una conferència a El Mirador sobre la història del feminisme
Rocío Gómez

Laura Pujol, divendres passat, a la Sala d’Actes d’El Mirador. || r.gómez

La lluita per la igualtat real i efectiva entre
homes i dones és una reivindicació històrica, amb una llarga tradició, que comença
amb figures com Olimpia de Gouges o Mary
Wollstonecraft, considerades les primeres
líders feministes. Així ho va reivindicar la
secretària de la Dona d’ERC del Vallès Occidental, Laura Pujol i Larena, que va oferir divendres passat una conferència sobre
la història del moviment feminista a la Sala
d’Actes d’El Mirador.
Una altra de les figures que va remarcar
la ponent va ser la del filòsof francès François
Poullain de La Barre, que va escriure al segle
XVII diversos tractats sobre qüestions relacionades amb el feminisme “malgrat que en
els seus escrits no hi ha encara una presa de
consciència”, va detallar Pujol. “El feminisme és el fill no desitjat de la Il·lustració i la
consciència com a tal comença a finals del

segle XVIII”, va afegir. Laura Pujol, convidada
per l’Assemblea de Dones d’ERC Castellar, va
explicar que han tingut lloc tres onades feministes. Tanmateix, des de diversos col·lectius
feministes es parla d’una quarta onada protagonitzada per les noves tecnologies, les xarxes
socials, i la diversitat i sororitat que aplega les
activistes. Cada vegada, les mobilitzacions per
reividicar els drets de les dones són més multitudinàries, la societat en pren consciència, i
el feminisme és una causa que a poc a poc s’ha
fet un lloc a l’agenda política.
Cal destacar que la segona i la tercera
onada feminista s’articulen a través de reivindicacions que van des de l’esfera pública, l’àmbit legislatiu o polític, fins a la crítica a l’heteropatriarcat que encara domina molts àmbits de
la vida quotidiana de les dones. La ponent va
recordar la tasca essencial del moviment pel
sufragi femení, i de totes les activistes que han
alçat la veu per reivindicar una societat igualitària que no discrimini les dones.
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entitat | nomenament

CUP | subministrament

El castellarenc Francesc Llonch, nou
director general de Càritas Terrassa

Defensa de
la gestió
directa de
l’aigua

Substitueix Salvador Obiols, que va exercir el càrrec de director general des d’octubre de 2012
Jordi Rius

El castellarenc Francesc Llonch
Soler acaba de ser nomenat nou director general de Càritas Diocesana
de Terrassa en substitució de Salvador Obiols, que n’exercia el càrrec des del 19 d’octubre de 2012. El
bisbe de Terrassa, monsenyor Josep
Àngel Saiz Meneses, va nomenar-lo
dimarts de la setmana passada. Segons el nou director general de l’entitat, Càritas es basa en tres eixos:
“Els donants i socis, els treballadors i els voluntaris”.
Llonch va lloar la tasca d’Obiols en
el sentit que “va partir de zero”
i “s’ha dedicat en cos i ànima” a
l’entitat. Tot i reconéixer que no es
podrà dedicar al 100% a l’entitat
perquè encara es dedica a l’activitat empresarial, Llonch ha admès
que es refiarà molt “de la gent de
Càritas, on hi ha un gran equip
i una gran col·laboració dels vo-

Francesc Llonch, a l’esquerra, al costat de Saiz Meneses i Salvador Obiols . || cedida

luntaris”.
La diòcesi de Terrassa, de què
depèn Càritas, està formada per
més de 100 parròquies pertanyents

al Vallès i a la zona de Collserola.
Càritas Terrassa té una trentena d’empleats i uns 1.500 voluntaris que cobreixen un territori amb

1.300.000 habitants. És la segona
diòcesi més important de Catalunya quant a nombre d’habitants
després de la de Barcelona. Hi ha
altres diòcesis que històricament
tenen més pes “però no tenen
tanta gent i, conseqüentment,
les necessitats que té la diòcesi de Terrassa”, assegura Llonch.
Francesc Llonch Soler va néixer a la masia de Puigvert de Castellar, propietat de la família Llonch,
el 1947, tot i que fa vida a Sabadell.
Es pot dir que “em sento castellarenc amb un percentatge bastant
elevat, a més d’haver-hi nascut”.
És enginyer tèxtil i s’ha dedicat professionalment com a empresari en el sector tèxtil.
Entre els anys 1994 i 1998 va
ser president del Gremi de Fabricants de Sabadell i membre de la
Junta i Comitè Executiu de Foment
del Treball. Ha estat conseller de
la companyia d’aigües de Sabadell,
CASSA, i actualment és patró de la
Fundació per la Indústria i membre de la Junta de Texfor.

La recent renovació del conveni
entre l’Ajuntament de Castellar i
SOREA -l’empresa que gestiona el
servei d’aigua al municipi- per combatre la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica ha suscitat
les queixes de la CUP. “Si a l’Ajuntament realment li interessa acabar amb la pobresa energètica i
garantir que tothom tingui accés
als serveis bàsics, no es pot posar
la seva gestió en mans privades”,
expliquen en una nota de premsa.
La CUP ha destacat que “no
té cap sentit haver de recórrer
a convenis per garantir la lluita contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica
quan això mateix es podria fer
des del mateix consistori amb
moltes més garanties”. La CUP
creu fermament que s’hauria d’iniciar el debat sobre “quin model de
gestió de l’aigua volem per a Castellar, quan finalitziel contracte
amb Sorea el 2025, perquè aquesta gestió passi a ser municipal”.
|| redacció
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Entra en vigor la nova llei sobre el pa
La normativa pretén donar més seguretat al consumidor informant, clarament, sobre els ingredients del pa a l’etiqueta
Cristina Domene

L’1 de juliol va entrar en vigor la
nova normativa sobre la qualitat del
pa (el Reial Decret 308/2019), que
substitueix la llei de 1984. L’objectiu
és adequar la normativa al mercat
actual amb un marc general de qualitat respecte a la producció del pa.
D’aquesta manera és pretén donar
més seguretat al consumidor i evitar la picaresca de certs comerciants i establiments que no aclareixen el percentatge d’ingredients a
l’etiqueta. Aquesta precisament és
una de les modificacions: a partir
d’ara l’etiqueta del pa haurà d’explicar clarament els ingredients
que es fan servir i el percentatge de
cadascun. El pa haurà de ser com
es diu a l’etiqueta, per exemple, un
pa integral haurà d’estar fet només
amb farina integral i un de llenya, en
forn que utilitzi llenya com a combustible. La nova normativa té altres modificacions, encara, però,
alguns forners i artesans del pa no
les coneixen. És el cas d’algunes fleques de Castellar. Els seus propieta-

Santi Palma, del Forn Sant Jordi, elabora el pa manualment, és a dir, de manera artesanal. || c.d.

ris afirmen que ningú s’ha posat en
contacte amb ells per especificar les
modificacions i com afectarà el seu
negoci. “La poca informació que
tinc m’ha arribat per la ràdio”, assegura Santi Palma, propietari del
Forn Sant Jordi. “Tot i això crec que
no ens afectarà gaire. Jo faig el pa
com s’ha de fer, amb massa mare
i de manera artesanal”.
La nova normativa actualitza
la definició de pa comú, només referit al que s’elaborava amb farina de
blat. Ara, també es consideren pans
comuns els elaborats amb farines
integrals o segó, o els que tenen un
baix contingut en sal. Això vol dir
que aquests pans passen de pagar
el 10% d’IVA a pagar el superreduït del 4%.
Palma no creu que hi hagi gaire
diferència amb l’aplicació de la nova
normativa, però considera que tot el
que sigui informar al consumidor és
positiu. “El client que entra aquí
a casa ja sap que es treballa de
forma manual. Jo crec que s’haurien de preocupar dels llocs que
venen pa precongelat i dels grans
magatzems”, manifesta Palma.
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
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FOTO DE LA SETMANA

Josep Manel Martí

Ni la Unió Europea,
senyors

L’estiu ja ha arribat!
L’estiu ha arribat amb força. Si parlant
amb els amics algú diu istiu, no cal acalorar-se, és una pronunciació deguda a
un fenomen intern de la llengua conegut com a assimilació vocàlica.
Per tal de refrescar-nos i combatre les
onades de calor cal tenir el congelador
ben proveït de glaçons, ara sí que no
digueu cubitos.
Als edificis ja tenim a ple rendiment
ventiladors i aparells d’aire condicionat. Pel que fa a aquests últims, segons els experts s’han de fer servir
amb moderació, no cal tenir el menjador a 18 graus, no sigui que agafem
una pneumònia.
També hi ha l’opció de seure a la fresca sota el tendal de la terrassa d’algun
establiment a prendre una orxata, granissat o gelat.
Bon estiu!

El Servei d’Assessorament del CPNL
ofereix la revisió gratuïta de textos
breus de difusió pública per a entitats,
empreses i particulars. castellarvalles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

CUP Castellar

Visita de la CUP al Grup
Cooperatiu TEB

A

ra que ja fa dies que la
campanya s’ha acabat i tot sembla haver
tornat a la calma. Ara
que hem pogut agafar
distància d’una campanya llarga i
que ha costat molts esforços. Just
ara que tenim a tocar les vacances,
hem volgut dedicar unes paraules
a les persones que formen part del
Grup Cooperatiu TEB de Castellar.
Vist en perspectiva, si haguéssim de
triar el millor moment de la campanya, segurament ens quedaríem amb
el bon record i experiència que ens
vam endur de la visita al Grup Cooperatiu TEB de Castellar.
Enguany, per primer cop, les persones amb discapacitat intel·lectual

El doctor Ballester va omplir la sala d’actes d’El Mirador
La sala d’actes d’El Mirador es va quedar petita dijous passat per acollir
la ponència “Medicina occidental i medicina energètica: una mateixa medicina” del doctor i catedràtic en cardiologia i terapeuta energètic Manel
Ballester. L’acte organitzat per la doctora del CAP Castellar Rosa Vallès i
terapeutes de polaritat vinculats a la prescripció social va comptar amb
un centenar llarg d’assistents, que van rebre amb molt d’interès els continguts d’una xerrada que, fins i tot, va atraure públic d’altres poblacions
vallesanes. || text i fotos: Redacció

podien votar i, per això, les persones
que gestionen el TEB van convidar
els diferents partits polítics perquè
hi anessin a explicar el seu programa. L’objectiu era que les persones
que anirien a votar per primer cop
en la seva vida aprenguessin el procés de votar i poguessin exposar-nos
tots els seus dubtes. Així que, quan
ens ho van demanar a nosaltres, tres
membres de la CUP Castellar hi van
anar i es van posar a la total disposició del centre.
La rebuda va ser excel·lent. Totes les
persones que hi treballen tenen un
tracte humà càlid i proper, són molt
acollidores i de seguida ens van fer
sentir com a casa. Els nois i les noies
que per primer cop podien votar ens
esperaven amb mil preguntes i propostes que vam escoltar amb molta
atenció. Vam poder constatar que
tenen moltes ganes de canviar les
coses, que tenen molt clar què es
fa bé i què no i que tenien solucions
per a tot. Totes les persones que

conformen la família del TEB són
assertives, una qualitat que costa
de trobar avui en dia. La visita va
ser molt honesta i sincera. Totes les
instal·lacions estan molt ben pensades perquè tothom s’hi senti a gust.
Gràcies a aquesta experiència, vam
poder conèixer aquesta cooperativa
i vam prendre consciència de la feinada que s’hi realitza. La seva existència és molt necessària i, per això,
cal que el consistori els doni totes les
facilitats i més.
A la CUP Castellar no ens hem sentit gens còmodes amb la campanya,
ja que som ciutadanes que no volem
professionalitzar la política. Però,
si hi ha alguna cosa que ens enduem del període electoral, és aquest
bonic record. Moltes gràcies a tot el
personal del Grup Cooperatiu TEB
de Castellar per ensenyar-nos i explicar-nos com funcioneu. I moltes gràcies per existir, Castellar té
molta sort de poder comptar amb
vosaltres.

Si Puigdemont i Comín pensaven aprofitar-se de la seva coartada davant la
Unió Europea per aconseguir sortir-se
amb la seva, ara ho tenen clar del tot.
Per més suport burocràtic i dels seus
seguidors que han tingut, el Tribunal
de Justícia d’Estrasburg ha denegat
als pròfugs poder prendre possessió
com a eurodiputats, perquè les raons
que esgrimien no s’ajustaven a dret. Estranya paradoxa la de Puigdemont, que
pretén treure profit personal de la UE
després d’haver declarat amb anterioritat que l’independentisme no volia
formar part d’aquesta Europa, curiosament el mateix que pensa l’extrema
dreta nacionalista europea, euròfoba.
D’altra banda, a Forcadell tampoc li
han valgut raons. El Tribunal de Drets
Humans del Consell d’Europa ha considerat que el seu intent de saltar-se la
Constitució en el nostre Parlament va
ser un greu atemptat contra la democràcia vigent també a Catalunya. La
força democràtica de la Unió, que procedeix de tots els membres sense excepció, descarta les pretencions manipuladores de l’independentisme. Tant
les nostres institucions com les de la UE
no han permès que puguin fer realitat el
somni de convertir en espanyols, equivalent a estrangers per a ells, els que no
estem d’acord amb els seus projectes.
No seria just, perquè també soc un dels
descontents, però desitjo fer les coses
d’una manera diferent que no és mo-

Junts per Castellar

No al 155. Sí a la unitat
quests dies hem presenciat un espectacle
dantesc arran dels pactes amb el 155 a la Diputació de Barcelona.
Ho lamentem profundament. Com a independentistes de
base, però també com a integrants de
Junts per Castellar, rebutgem aquests
pactes perquè creiem que no són ètics
ni honestos amb el nostre votant.
A Castellar ho vam dir durant tota la
campanya i fins la sacietat: NO al 155. I
per tant, sent conseqüents, no podem
estar d’acord amb el pacte entre JxCatalunya i el PSC a la diputació. De
fet, ni a la diputació ni a enlloc. En cap
cas, ni en el municipi més petit de Catalunya, s’hauria d’haver arribat a pactes amb el 155 si hi havia una majoria

A

ment d’exposar. Ara, a més, es parla de
fer una llista d’empreses afins als seus
interessos, afegint així enfrontament en
un altre front, perquè porta implícit el
boicot a les que no ho són, perjudicant
el conjunt de l’economia catalana. És
un no parar de seguir furgant. Espero
que aquí també hi hagi justícia imparcial encara que les sentències no els
agradin. Tenen el dret de protestar i
manifestar-se, com la recent proposta de posar llumets a les 131 agulles que
pensen escalar a Montserrat, accions
sempre mediàtiques, però els demanaria que per raó humanitària deixin de
fer el corcó en la societat catalana. N’estan abusant i cansa. Em sembla que els
costarà molt deixar enrere l’embolic on
s’han ficat i de pas, a la resta.
Han sembrat discòrdies.
Què en recolliran?

Antoni Comas

Problemes als parcs i places
Diversos amics i coneguts, com que
saben que escric a aquest setmanari, m’han demanat que avisi i publiqui que s’han presentat als magnífics parcs de Castellar uns problemes
creixents de porqueria especial dels
gossos que es mouen per dins. Preguen, per favor, que es prenguin mesures per solucionar-ho, perquè és una
pena trobar-se amb aquesta porqueria a l’anar a passar bona estona, especialment quan s’hi va amb els fills.

independentista alternativa. L’últim
que necessitem amb aquest mar de
fons és aquest grau de desunió entre
independentistes. En quin moment
ens hem oblidat que tots som al mateix vaixell? A Madrid sí que deuen
estar menjant crispetes observant
aquesta lluita caïnita!
I el pitjor és que mentre que els partits
es barallen, distraient-nos del focus
d’atenció, les clavegueres de l’Estat
no s’aturen i segueixen fil per randa el
programa de la repressió i persecució.
Josep Borrell, del PSC i candidat oficialista a cap de la diplomàcia europea
(pot semblar un acudit, però no ho és),
va ordenar espiar tres delegats de la
Generalitat a l’estranger. De veritat que
algú que es consideri, ja no independentista, sinó tan sols demòcrata, pot
defensar un pacte amb aquesta gent?
Mentre els partits es barallen, els observadors internacionals conclouen
que en el judici del procés hi ha hagut
segueix a la pàgina 11
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Com sempre?

C

om sempre?
Aquesta frase sol
acompanyar la salutació quan tot just ens
hem assegut a la poltrona de la barberia o la perruqueria,
per donar pas seguidament a una posada a punt informativa de l’actualitat
local i més.
Als anys seixanta, quan els Beatles
ens van convèncer que si volíem “triomfar” ens havíem de deixar els cabells llargs, es va arribar a témer per
la subsistència de les perruqueries
masculines. El resultat va ser, però,
totalment el contrari. El cabell llarg
demanava més cura i uns bons professionals capaços de superar els tallats
estàndards de l’època. Actualment, la
tendència és la d’anar més aviat rapat,
encara que només sigui a trossos, cosa
que podria tornar a fer pensar que els
barbers entressin en una dura etapa
de badalls. Pot semblar que cadascú
es pot atrevir a fer-se un “pelat”, així
com tothom pot cantar, sense valorar-ne per això els resultats. Però no,
afortunadament la demanda d’aquest
servei personal sembla no minvar, sinó
que, a la vista de la proliferació de barberies i perruqueries, aquest ofici s’ha
renovat. No hi ha cap cantonada sense
un establiment amb aquesta activitat.
Durant tota la meva vida he confiat
el meu cap a set barbers diferents,

PLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

Barber. || JOan mundet

Durant tota la meva vida
he confiat el meu cap
a set barbers diferents

-sense incloure-hi el de la mili, el qual
per raons òbvies, no vaig tenir l’opció
d’escollir, i per tant, d’entrada no disposava de la meva confiança. Tots ells
han complert sempre les meves expectatives i només els he substituït per
causes més o menys majors i alienes
al seu bon savoir faire. Cada un d’ells
amb un gran ventall de temes a l’hora de dialogar i amenitzar la durada
del seu treball i alhora compartint els
meus propis comentaris.

Cada cap té la seva personalitat -tant
per dins com per fora- i el seu tractament requereix destresa, ofici, creativitat i molt de tacte.
Administrar la diplomàcia i determinats silencis és un art que complementa el treball d’aquests professionals.
Un proverbi àrab diu quelcom així: “Si
les teves paraules no han de millorar
el silenci, val més que callis.” Ells són
capaços d’entendre’s amb tothom que
se’ls posa al davant, saben acompa-

nyar la conversa sense radicalismes
i amb sàvies pauses que ajuden a reconduir els episodis més compromesos. Tot i tenir les tisores i la navalla a
les mans, els barbers i les perruqueres són persones que les utilitzen exclusivament per posar-te guapo i fan
que aquestes no siguin un condicionant en l’intercanvi d’opinions entre
elles i la clientela.
Això per a mi són unes bones mostres de diàleg.

sis econòmica, a la gestió del verd
urbà amb l’argument que no forma
part de les necessitats bàsiques de
la ciutadania. La manca de manteniment i inversió en el verd urbà no
només provoca una continua degradació de la qualitat ambiental
del nostre entorn, sinó que deixa
una pèssima herència a les futures generacions.

oferta àmplia de propostes per a
tots els gustos.
Han estat activitats pensades perquè tota la família s’ho passi d’allò
més bé: espectacles infantils, esport, gastronomia, ball de Festa
Major i una bona oferta d’activitats tradicionals.
La Festa Major de Sant Feliu del
Racó s’ha convertit en una cita
ineludible per a tots els feliuencs
i feliuenques però també per a la
resta de castellarencs i castellarenques que s’apropen amb l’intenció de retrobar-se novament
amb els amics i de gaudir de l’ampli ventall d’activitats que ofereix.
La magnífica acollida que ha tingut la festa i els bons records que
ens ha deixat ha estat possible gràcies a la feina de les Associacions
de veïns, la Comissió de festes i un
bon grapat de voluntaris i entitats
que han treballat durant mesos.
A totes aquestes persones que
s’han arremangat per fer que Sant
Feliu torni a lluir per Festa Major
vull traslladar-los la meva felicitació i agraïment. Una vegada més
heu demostrat la vostra singularitat i dinamisme.
I no oblidem que aquest cap de
setmana tenim una nova cita amb
la Festa Major de Can Font i Ca
n’Avellaneda, que ens ofereix diversió garantida.
Gràcies a tots i totes les que contribuïu a fer poble!

ve de la pàgina 10

nombroses vulneracions de drets humans, fins i tot abans que comencés.
Constaten que hi ha una persecució
general a l’independentisme des de
fa temps i que el tribunal i Marchena
han obstaculitzat deliberadament el
dret a la defensa dels acusats. Amb
quina cara se’ls diu als nou presos
polítics que forces independentistes
han pactat amb els col·laboracionistes
dels qui els han empresonat?
Mentre els partits es barallen, l’advocat Gonzalo Boye denuncia que la
diputada Laura Borràs està sent víctima d’una investigació judicial prospectiva plena d’irregularitats i pel sol
fet de ser independentista. Cal seguir?
La veritat és que mentre els partits
polítics juguen a Joc de Trons hi ha
gent que està sent perseguida i represaliada. Exigim unitat d’acció i responsabilitat a les cúpules dels partits. Si
la ciutadania no ha fallat, els partits
tampoc hi tenen dret.

Oriol Martori*

L’espai públic, oblidat

L’

espai públic dels nostres pobles i ciutats
ha estat un àmbit de
transformació i millora els últims anys, tot
seguint el reeixit model ‘projectu-

al’ post-Olímpic de Barcelona. Els
entorns urbans on convivim s’estan reformulant constantment i
l’espai públic necessita transformar-se per adaptar-se a les noves
demandes, als nous valors i als nous
usos. L’espai públic és el lloc de superposició de funcions, de confluència de conflictes i d’expressió de
la vida col·lectiva. És la confluència
en un espai comú del que és públic
i el que és privat, -l’espai ‘Àgora’.
És per això la importància del disseny i el manteniment d’aquests
espais. La llegibilitat i comprensió
de la trama urbana està directament relacionada amb el seu projecte urbà. La configuració de l’espai públic no és mai neutra. Pot ser
un espai on sentir-se integrat i acollit, o agredit i violentat, i per tant,
que afavoreixi la integració o l’exclusió. És la part més social, i generalment més descuidada, de la
transversal tasca de redissenyar i
transformar l’entorn on convivim.
Molt sovint els projectes d’espai públic s’han centrat en el costat més
arquitectònic, en la materialització i forma de l’espai. És a dir, en les
qualitats més visuals dels acabats i
la composició formal. Uns projectes que els últims anys han descuidat la funció social de l’espai públic
i la seva capacitat transformadora
com a espais de cohesió. L’espai públic no és un espai només de transició o mobilitat, l’espai públic és un
espai de cohabitació i socialització.
La mirada transformadora d’un en-

torn comú mai pot fer-se des de la
visió purament formal o geomètrica. La mirada de l’espai públic ha
de ser pluridisciplinar i transversal. A través de la integració de gènere, edat i cultura. Una aproximació des de la màxima que l’espai de
tots i totes és l’espai on tothom s’hi
pugui sentir representat.
Un dels elements de l’espai públic
que més hem descuidat a Castellar els últims anys és un dels més
fonamentals, l’arbrat. Malauradament el verd urbà al nostre poble
no ha tingut l’atenció i cura que requereix, no només com a elements
amb importants funcions ambientals, sinó també com a elements del
nostre patrimoni, heretat de generacions predecessores. Tots sabem
que els arbres fan ombra als carrers i edificis, però potser no som
conscients que poden millorar el
rendiment ambiental dels edificis
reduint les despeses de calefacció
i sobretot de refrigeració, i reduir
els efectes de l’illa de calor. No es
tracta només de fer més agradable
el paisatge urbà, sinó de fer-lo habitable. És a dir, convertir un territori en un ‘hàbitat’ adequat per viure
els humans en plenitud. (Segla, J.;
“L’arbre urbà, recurs de futur”).
Sovint es tracta el verd urbà com un
element purament ornamental, una
decisió de jardineria urbana associada a un element de contemplació.
Encara a dia d’avui estem patint
la reducció de recursos municipals, com a conseqüència de la cri-

*Regidor d’ERC

Ignasi Giménez Renom*

Enhorabona a la
Comissió organitzadora
de la Festa Major de
Sant Feliu del Racó

P

er segon any consecutiu la Festa Major de
Sant Feliu del Racó
s’ha celebrat el mes
de juliol amb l’objectiu de facilitar l’assistència del màxim nombre de veïns
i veïnes.
Novament ha estat un encert i un
èxit organitzatiu, tot i que la pluja
va amenaçar alguns dels actes
programats. Durant els quatre
dies que ha durat la festa, petits
i grans han pogut gaudir d’una

*Alcalde
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Enquesta per valorar l’atenció Tres castellarencs al
nou Consell Comarcal
i el funcionament del SAC
Es podrà respondre a El Mirador o a través de la pàgina web municipal

Redacció

L’Ajuntament de Castellar del Vallès
demanarà a la ciutadania la seva opinió sobre el Servei d’Atenció Ciutadana
(SAC) a través d’una enquesta que es
podrà respondre fins al dia 26 de juliol.
L’objectiu és conèixer les expectatives i les necessitats dels usuaris i usuàries, així com els aspectes que consideren importants, per tal de dur a terme
les accions que siguin necessàries per
millorar el servei que s’ofereix i definir
els compromisos de qualitat que donin
resposta a les expectatives ciutadanes.
Aquests compromisos es veuran reflectits en la carta de serveis del SAC.
Les persones que vulguin participar en l’enquesta hauran de respondre
una quinzena de preguntes sobre els
temps d’espera i de tramitació, l’atenció personalitzada i els horaris d’obertura, la qualitat de la informació rebuda,
l’adequació de l’espai físic o la tramitació electrònica en línia. A més, també

Una treballadora municipal fent l’enquesta a una usuària del SAC dilluns passat. || J.RIUS

es demana als usuaris i usuàries quin
és el temps d’espera que consideren
adequat per part del SAC tant pel que
fa a l’atenció personal com telefònica i
quins són els tres aspectes que consideren més importants en relació amb
el servei, entre altres qüestions.

Els resultats de l’enquesta es
podran consultar al web municipal, a
l’apartat de Govern Obert – Castellar
en xifres, on actualment, entre d’altres
informacions, ja hi ha publicats els altres qüestionaris que s’han dut a terme
els anys anteriors.

L’alcalde Giménez opta a la reelecció com
a president i hi entren Calaf (ERC) i Oncins (CUP)
El Consell Comarcal del Vallès Occidental sorgit de les eleccions municipals del 26 de maig tindrà tres representants castellarencs. Es tracta
de l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, pel PSC, que opta a la reelecció
com a president del Consell Comarcal i que encapçala la candidatura de
Progrés, Josep Maria Calaf, d’ERC, i
Marga Oncins, de la CUP, que forma
part de la coalició alternativa municipalista- AMUNT. El ple de constitució tindrà lloc divendres 19 de juliol
a les dotze del migdia a l’Ajuntament
de Sabadell. En aquesta sessió, a més
de prendre possessió els consellers
comarcals, s’escollirà la presidència
de l’ens supramunicipal.
Com és tradició, l’acte de constitució del Consell Comarcal se celebra
a les dues cocapitals del Vallès Occidental de manera alterna cada quatre anys. El juliol de 2015 es va celebrar a Terrassa i aquest any tindrà
lloc a Sabadell.

En total, prendran possessió 12
consellers del PSC, 10 d’ERC, 5
de Junts per Catalunya, 4 de Cs, 3
d’En Comú Guanyem, 2 de la CUPAmunt, 2 de Tot per Terrassa i 1 del
PP. A més de Giménez, Calaf i Oncins, Pau Castellví (Junts x Catalunya) i Matias de la Guardia (Ciutadans) són suplents designats. La
Junta Electoral Provincial de Barcelona va certificar el passat 3 de
juliol la proclamació dels membres
electes i suplents del Consell.
diputació de barcelona

D’altra banda, s’han constituït els
grups de la Diputació de Barcelona. A l’anterior mandat, el portaveu
d’ERC de Castellar Rafa Homet va
ser escollit i va desenvolupar el càrrec de diputat d’Educació, que no
repetirà en aquesta ocasió. El regidor republicà sabadellenc Gabriel
Fernández substituirà Homet com
a diputat. || redacció
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Nicole Castillo, plata al campionat d’Espanya escolar de BTT a València
Nicole Castillo (Trek-Bicisprint) va aconseguir la
medalla de plata en el campionat d’Espanya escolar
de BTT disputat a Riba-roja de Túria
(València). La ciclista castellarenca va acabar en
segona posició en categoria cadet, després de re-

muntar des de la 20a posició, en un circuit on la calor
i l’exigència del traçat van ser clau. Representant
a la Selecció Catalana -or al campionat- l’atleta ha
estat subcampiona de la Copa Catalunya i campiona
de l’Open de Catalunya 2019.

Futbol | pretemporada

Xavi Calm fitxa pel
Birmingham FC
El tècnic castellarenc es farà càrrec, de moment, de
l’equip filial del club blau. Nakor Bueno agafa el Sabadell B
Albert San Andrés

La setmana passada es va confirmar el fitxatge
del tècnic castellarenc Xavi Calm pel Birmingham City FC, equip que milita a la Premiership
anglesa -la segona divisió- i un clar candidat a l’ascens de categoria per al curs que ve. El ja entrenador blau serà el màxim responsable de l’equip
filial U-23, però no es pot descartar que s’incorpori a l’equip tècnic del primer equip, entrenat
pel també català Pep Clotet. Va sobtar molt tothom quan Calm va anunciar a finals de temporada que deixava la disciplina de la UE Cornellà,
equip amb què va quallar una temporada excel·
lent, el primer any al capdavant d’un equip potent. Però el castellarenc tenia una carta amagada a la màniga i aquesta era, ni més ni menys, que
entrenar en un club de la Premiership anglesa,
amb clara vocació d’ascens a la Premier League.
La sobtada destitució de Garry Monk per
part del xinès Paul Suen -CEO de Trillion Trophy
Asia, propietària del club- va deixar al fins al moment segon entrenador Pep Clotet al comandament d’un equip que vol tornar a la Premier League, categoria que va perdre el 2011. La ciutat
de Birmingham és la segona en nombre d’habitants del Regne Unit, amb més d’un milió i està
situada en la regió de les Midlands Occidentals.
El club, fundat el 1875, juga els partits com
a local al Saint Andrew’s Stadium (30.000 espectadors) i el màxim rival ciutadà és l’Aston
Vila, recentment ascendit a la Premier League.
Pel que fa a l’equip que ja entrena Calm,
juga a la U-23 League, una lliga de desenvolu-

pament que permet tenir minuts als jugadors
més joves i en què el tècnic haurà d’aprofitar
una oportunitat per conèixer a fons i des de la
base, el futbol anglès.
“Va sorgir aquesta oportunitat de canviar d’aires i conèixer nous mons i cultures
del futbol. El futbol anglès és una experiència que no podia deixar passar” va explicar
després de ser confirmat com a tècnic a aquest
mitjà. Calm també va destacar les grans qualitats del club i va afegir que “estic molt content
de pertànyer a un gran club com aquest”.
“Ja estem treballant per fer-ho bé, immersos en la pretemporada, ja que la lliga comença a l’agost” ha afegit. De fet el seu equip ja
ha jugat el primer partit de pretemporada, va
caure per 1-3 contra el Solihull Moors, de la National League. “És una nova etapa, una nova
experiència i tinc moltes ganes de viure-la”
afirma el tècnic, en una nova etapa que li servirà per conèixer un dels futbols més exigents del
món. De fet, a l’entorn dels “blues” encara hi ha
rumors que situen Calm com a segon entrenador de Clotet, compaginant les dues banquetes.
NAKOR BUENO AL SABADELL B

Un altre entrenador castellarenc que també
ha trobat equip ha estat Nakor Bueno, actual
regidor d’esports a l’Ajuntament de Castellar.
Després d’haver entrenat el juvenil i a la
UE Castellar B fa dues temporades, l’exjugador
del FC Barcelona B, Lleida, Castelló i Leganés,
entre d’altres, es farà càrrec del filial arlequinat
que milita al grup 4 de Segona Catalana. Jordi
Rodríguez serà el seu segon.

A dalt, Xavi Calm en un entrenament a Birmingham. A baix, Nakor Bueno a la seva presentació. || cedides
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Gimnàstica | c. espanya

motor | Sant cristòfol

ATLETISME | c. espanya

Dídac Segovia, campió
d’Espanya a València

La plaça Major s’omple de
benzina per Sant Cristòfol

Dídac Segova al podi del Campionat d’Espanya de Gimnàstica. || cedida

Un visitant contempla un dels vehicles d’època. || Q. pascual

L’atleta del CG Sant Boi, Dídac Segovia, va aconseguir la primera posició en el Campionat d’Espanya de Gimnàstica Artística de clubs i autonomies, després d’imposar-se en la prova disputada a València. El castellarenc suma el primer títol nacional al seu palmarès.
Després d’una gran actuació durant el campionat, Segovia es va
imposar en nivell Via Olímpica 5, aconseguint l’or amb un total de 70,867
punts, 1,367 més que el segon classificat, Oier Díaz (69,500) del Club
Aritza i amb 1,667 més que el tercer, Gabriel Barris (69,200) del CG Salt.
Per aparells, l’atleta castellarenc del club de Sant Boi va ser el clar
dominador i va emportar-se la victòria en els exercicis de terra i paral·
leles, sent segon en salt i barra i el tercer en poltre. En anelles, Segovia
va acabar cinquè. || A. san andrés

Com cada any per aquestes dates, l’Escuderia T3 organitza la festa de
Sant Cristòfol, en què una concentració de cotxes clàssics i de competició omple durant el matí la plaça Major de Castellar. En aquesta edició,
la sisena, no van faltar els vehicles més curiosos com un Delage i un Ford
de la dècada dels 30, un Jeep Willys militar o clàssics populars com el
Seat 600 o el Renault 8. A l’exhibició van participar vehicles arribats des
de la vila i de tot el Vallès, a més d’algun exemplar arribat de Barcelona.
Les dues rodes també van estar presents a la trobada, on dos models de Bultaco van participar i el model Sherpa, una icona del trial, va
emportar-se moltes mirades. En finalitzar l’exhibició, al voltant de les 13
h els vehicles van ser beneïts en el tradicional acte de mans del mossèn
de la parròquia de Sant Esteve de Castellar. || A.san andrés

EXCURSIONISME | caminada

Més de 400 participants a
la caminada #Sotalalluna

Un dels participants de la primera caminada #Sotalalluna. || Q. pascual

La primera edició de la Caminada #SotalaLluna, organitzada pel Centre Excursionista Castellar, va tenir un total
de 423 inscrits dels quals gairebé tots
van prendre la sortida.
Amb sortida des del Parc de Colobrers a les 21 h i arribada a la plaça
Major, la pluja caiguda als instants inicials no va passar factura als participants, que van completar la ruta que va
passar per Can Casamada, Ca l’Atmetller, Cal Mariné, retornant pel cemen-

tiri, va tenir un tram urbà d’uns 800
metres, amb un punt d’avituallament
per a les dues distàncies de 6k i 10k.
Amb una franja d’edat que va
anar des de infants a gent gran i un
ventall molt variat de grups, Ramón
Canalís, coordinador de la prova, va
explicar que l’organització ha “buscat una activitat que obri més ventall de participació i ha estat un èxit.
En línies generals tothom va gaudir
molt de la prova”. || a.s.a.

Clàudia Alarcón amb la medalla. || cedida

Alarcón,
bronze a
l’Estatal
L’atleta castellarenca Clàudia
Alarcón (Club Muntanyenc Sant
Cugat) va aconseguir la medalla de
bronze en salt de perxa en la XVIII
edició del Campionat d’Espanya sub16, disputat el cap de setmana passat a Gijón (Astúries). Jan Casamada
(CA Castellar) va acabar en 14a posició final en els 1.000 metres.
Alarcón partia com a una de les
favorites de la prova, tot i la ferotge
competència de les atletes presents
a Gijón. Amb una alçada de 3,21 m,
la castellarenca empatava amb la
segona classificada, Ada González
(València Esports) i pel darrere de
la inabastable Gemma Tutton (3,60
m) de l’Unicaja Jaén.
D’altra banda, Jan Casamada
també va estar present a la prova
dels 1.000 metres, en què a la semifinal 1 va aconseguir la sisena posició (2:41,87), quedant-se a les portes
de la final, a només un segon del guanyador Javier Montero (2:39,79) del
Vino-Toro Caja Rural. El guanyador
final va ser David Cartiel (2:30,81) del
Zaragoza Atletismo. || A. san andrés
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hoquei patins

Somni en blau, groc i vermell
El castellarenc Roger Xicola ha guanyat una medalla d’or d’hoquei patins amb la selecció andorrana als World Roller Games
Guillem Plans

El Roger diu que té un somni. Entaforat entre tres pals i protegit per una armadura de cuir, plàstic i escumes, una il·
lusió per complir: “M’agradaria jugar
un Mundial A amb la selecció absoluta, contra l’Argentina, Portugal,
Itàlia... Són països contra els quals ja
ens hem enfrontat, però ho hem fet en
competicions europees. M’agradaria
fer-ho en un Mundial Absolut”. Fins
aleshores, va fent camí, a passes de gegant: “Per ara, un dels meus somnis
ja l’he complert. Aconseguir una medalla d’or amb la selecció”.
Els World Roller Games 2019 són
l’esdeveniment esportiu més gran que
ha viscut Barcelona des dels Jocs Olímpics de 1992. La cita, que fa dos anys es
va celebrar a Nanjing (Xina), ha reunit
més de 4.120 esportistes de 81 països,
750 voluntaris i 480 periodistes de tot
arreu acreditats. Un d’aquests esportistes és el castellarenc Roger Xicola,
de 18 anys, porter d’hoquei patins amb
l’HC Sentmenat. I s’ha penjat una medalla d’or en la categoria Sub19. Però
no ha estat amb la selecció espanyola,
sinó defensant el blau, el groc i el veremell d’Andorra.
“Tot va començar perquè el
meu cosí, que ja jugava amb la selecció andorrana d’hoquei patins, em va
preguntar: «Ens fa falta un porter,
podríem fer alguna cosa perquè hi
juguessis?». I vam començar a mirar
què hi podíem fer”, recorda Xicola.
Dit i fet. La mare del Roger –Canòlich
Prats, violinista castellarenca- és andorrana i, gràcies a això, el porter cas-

Roger Xicola amb la copa i la medalla dels WRG. A la dreta, desviant un llançament en un dels partits disputats en aquests jocs. || cedides

tellarenc va poder aconseguir la nacionalitat, requisit per formar part de la
selecció.“Allà no hi ha tant nivell com
aquí a Catalunya. I quan els nens comencen a practicar aquest esport,
si ningú vol fer de porter, hi posen
el jugador que veuen més gros, per
ocupar més espai”.
Després de més de tres anys,
el cor del Roger està dividit, però els
sentiments, per ell, són inconfusibles:
“Sento els colors d’Andorra, els de
la selecció. Però també em sento català. Dels dos costats”. I encara que
sigui l’únic català de la selecció, això

no li suposa un problema: “Des de la
primera concentració, a Igualada,
em van fer sentir com si fos a casa.
I, ara, la relació és molt bona, ja que
des que vaig començar amb la Sub17,
som gairebé els mateixos. Crec que
això es nota molt a l’hora de jugar”.
una arrencada complicada

“En el meu primer Europeu, a Luso
(Portugal), no em van fer debutar
contra una selecció fluixeta, no...
contra Itàlia. Eren unes bèsties. I
jo tenia dos o tres anys menys que
la resta. L’entrenador em va posar

a la primera part i em van caure uns
quants gols. Potser em veia preparat als entrenaments, però psicològicament no ho estava. Encara
hi penso...”, se sincera Xicola. Però
després d’aquell partit, el porter castellarenc va continuar tenint minuts,
sobretot al darrer tram dels partits.
Fins que gran part de les seves vacances s’han convertit en concentracions,
i els estius en campionats internacionals d’hoquei patins: a Astúries, Fanano (Itàlia) o Galícia, a l’impressionant
Pazo dos Deportes de Riazor, fortí de
l’actual Deportivo Liceo.

“hòstia, tenim una selecció potent ”
Les aigües surten disparades, tothom
qui entra al vestuari queda xop. No
cada dia es guanya una medalla d’or
en una competició mundial. “Campions! Campions!”. L’última oportunitat, caçada al vol: era el darrer any
que Roger Xicola podia competir en
uns World Roller Games a la categoria Sub19. “Ja me’ls estava esperant.
Sabia que hi aniria com a segon porter amb la selecció absoluta, però
amb la de la meva edat, com a titular,
no sabíem si hi participaríem. Quan
ho vaig saber vaig pensar: «Hòstia,
tenim una selecció potent, i hem
d’aprofitar-ho»”.
Després de derrotar per partida
doble la Gran Bretanya i l’Índia, l’Andorra de Xicola es va plantar a l’últim
partit dels WRG, contra Moçambic, havent guanyat tots els enfrontaments del
campionat. L’oportunitat de fer història, de manera invicta, a un matx. I contra el conjunt africà, tot anava rodat:
quedava un minut de partit i la selecció guanyava 3 a 2. Però quan el cronòmetre marcava 6 segons per al final del
partit, targeta blava en contra i falta directa per a Moçambic. Sota pals, Roger
Xicola l’atura. Bogeria, abraçades i els
Queen, des dels altaveus, endolcin la
gesta amb el seu We Are The Champions. I la bandera andorrana.
I el somni no ha acabat. Aquesta setmana, el castellarenc és el segon
porter de la selecció absoluta, classificada per a les fases finals del Mundial B. Ell, preparat per tornar a caçar
l’oportunitat: “Hi soc per, si passa alguna cosa, donar-ho tot i demostrar
que puc ser-hi”.

16

DEL 12 AL 18 DE JULIOL DE 2019

esports

motor

MOTOCICLISME | 24h catalunya

MOTOCICLISME | c. espanya

Jaén no acaba les 24 hores

Eric Rubio, quart al nacional

El castellarenc David Jaén durant la primera hora de les 24 hores amb la moto del TSB. || A. san andrés

Eric Rubio amb el seu germà Leo, al podi de la cursa de Tortosa. || CEDIDA

El pilot David Jaén no va aconseguir acabar la
25a edició de les 24 hores de Catalunya de resistència, amb l’equip TSB de Granollers, després
de diversos contratemps i la caiguda d’un company dissabte al vespre.
Amb un ambient força enrarit per la mort
del pilot Aureli Martínez als entrenaments de
divendres, el castellarenc David Jaén, un especialista en la disciplina, va prendre la sortida al
migdia de dissabte des de la 21a posició, mantenint-se a la part mitjana durant el primer relleu. Jaén, però, es veia obligat a remuntar en els
següents relleus, col·locant la BMW del TSB en
la novena posició absoluta al vespre.

En motocròs, Eric Rubio va debutar el passat
dissabte al campionat d’Espanya de Supercròs
amb una quarta posició absoluta i diumenge va
aconseguir la victòria a la Lliga Catalana.
El ‘77’ va viatjar fins a Fuente Álamo (Múrcia) per participar per primera vegada en la Copa
KTM SX50 de Supercròs, una nova disciplina per
a ell, en què ja sorprenia en els entrenaments, i
va acabar en 5a posició.
A la primera màniga, Rubio va sumar el ‘holeshot’ (arribar líder al primer revolt), i va acabar
en quarta plaça després d’una aferrissada lluita. A la segona va tornar a repetir el ‘holeshot’,
postulant-se com a un dels millors arrencadors,

Va ser en aquest moment en què el trencament del col·lector d’escapament de la moto els
va obligar a estar més d’una hora al box per fer
reparacions i l’aparició de pluja poc després i no
tenir els pneumàtics de mullat preparats els va
fer caure més a baix de la 30a posició. Antonio
Pastor queia sobre l’asfalt moll de Montmeló i
es va lesionar una cama, i l’equip va decidir no
continuar la cursa.
“És sensació amarga, però en aquestes
curses entren moltes coses. No anàvem malament, però al final entre la pluja i altres problemes vam plegar” va explicar el pilot després
de la cursa. || A. san andrés

mantenint la mateixa posició que a la primera,
per sumar el quart lloc al global, un excel·lent resultat, tenint en compte que era la primera vegada que competia a nivell nacional.
Diumenge, sense descans, va tornar per
competir a la Lliga Catalana en el circuit Els Reguers de Tortosa, on es qualificava en tercera posició. En les curses però, aconseguia la primera
plaça a la primera, després de lluitar amb el mallorquí Jaume Pons; va dominar la segona des
de l’inici i va sumar un nou ‘holeshot’ per aconseguir una victòria que el permet recuperar el
segon lloc de la general, a falta de l’última cursa,
que es disputarà a Martorelles. || A. san andrés
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La Festa Major
s’obre a la
diversitat
Les activitats tindran lloc del 6 al 9 de
setembre, s’encetarà amb una cercavila de cultura tradicional i popular i un
pregó solidari de Suma+ Castellar

M. Antúnez

La Festa Major 2019 tindrà lloc del
6 al 9 de setembre i compta, un any
més, amb una gran participació de la
societat civil organitzada. En aquest
sentit, el 80% d’activitats són responsabilitat d’entitats o privats, i
només el 20 % són actes organitzats
per l’Ajuntament. En total, més d’un
centenar de propostes, comptant
també que hi haurà actes previs i
posteriors durant la primera quinzena de setembre.
Els concerts seran, com és
habitual, els atractius de la nit.
Enguany s’ubicaran, sobretot, en
dos espais: a El Mirador es podrà
gaudir de la proposta d’Oques
Grasses, Momo i Joan Rovira. A
l’espai de Vilabarrakes, al costat de l’Skate Park, hi actuaran
els O’Funk’illo, Sense Sal, Bemba
Saeco i Eko Versions.
La benvinguda a la Festa
Major la farà, enguany, una cercavila de cultura tradicional i popular que començarà a les 19.30 hores
amb la colla de Diables de l’Esbart
Teatral, els Tucantam Drums, els
Castellers de Castellar i els grups
de Ball de Gitanes i Ball de Bastons.
La comitiva farà un recorregut des
de la plaça de Catalunya fins a la
plaça d’El Mirador.
Un cop arribats, l’entitat solidària Suma+ Castellar s’encarregarà del pregó de Festa Major,
i comptarà amb la participació de
Borja Sand Artist (companyia Ytuquepintas).
A les 21 hores, i encara a El Mirador, tindrà lloc un dels plats forts
d’enguany, el concert d’Oques Grasses, un dels grups de més ressò de
l’escena musical catalana del moment. Dissabte hi actuarà el grup
Momo, una de les bandes destacades
de tribut a Queen, i diumenge, serà
el torn de Joan Rovira, que presenta
el seu tercer disc titulat Dies millors.
L’entitat de Vilabarrakes encetarà l’activitat a les 22.15 hores del
divendres, a l’Era d’en Petasques,
amb el Correlokals, una de les activitats més multitudinàries de la
Festa Major. A l’Skate Park, Vilabarrakes també ha organitzat, per
dissabte, el concert d’O’Funk’illo, un
grup veterà de Sevilla que va reapa-

rèixer l’any 2018 després de 20 anys
de la seva creació. El mateix dia hi
haurà concert de Bemba Saoco, un
grup que barreja ball, missatges social i temes de diverses tendències.
La formació terrassenca Sense Sal
actuarà diumenge, i després serà el
torn també dels Eko Versions.
Segons l’Ajuntament, el programa d’enguany inclou 107 activitats, les mateixes que l’any passat,
comptant tota la quinzena de setembre. A banda dels escenaris esmentats, també hi haurà música a càrrec
de Havàname, un trio vocal femení
que oferirà un concert d’havaneres
divendres. El mateix dia també hi
haurà la Trobada d’Amics dels 80’s
i 90’s a càrrec de l’entitat Amics dels
80’s, que enguany arriba als 10 anys
d’història. Mucca Failates torna a la
Festa Major, dissabte 7, i SonaSwing
organitza un concert amb Angué &
Her Hot Jazz Trio, diumenge 8. La
principal de la Bisbal també torna
per 14a vegada a la gran festa castellarenca.
activitats familiars

Una de les novetats d’aquest 2019

serà la concentració de les activitats
infantils i familiars a la plaça de la Fàbrica Nova.
Per dissabte, s’ha previst l’espectacle
Asterioid de la companyia Campi qui
pugui, l’espectacle de circ i pallassos
Set up, de la companyia Los Barlou, i
els contes desplegats dins d’un camió
El secret de la nana.
La Jornada de la infància és prevista per
dilluns dia 9. Suma+ Castellar també
organitzarà un Escape Room, dissabte. En aquest cas, l’activitat tindrà lloc
a FEDAC Castellar.
altres activitats

A nivell esportiu, dissabte tindrà lloc la
37a Curs Popular. Diumenge, l’11a Bicicletada de Festa Major i el 21è Tast
d’excursionisme. L’Esbart Teatral de
Castellar reprograma El rei borni, dissabte 7 i diumenge 8, a la Sala de Petit
Format de l’ateneu.
També s’ha previst una Marató de donació de sang durant tot el divendres, a
l’Auditori Municipal, a càrrec del Banc
de Sang i Teixits, i l’Street Market Castellar, impulsat per Comerç Castellar
per diumenge. El Castell de Focs clourà, dilluns 9, la Festa Major.

De dalt a baix, Oques Grasses, O-Funkillos i Sense Salil. || cedides

IMATGE FM

Xavi Miralles signa
el cartell de la festa

La nova regidora de Cultura, Joana Borrego, i el guanyador, Xavi Miralles. || m. antúnez

El dissenyador castellarenc Xavier
Miralles ha guanyat el concurs de cartells de Festa Major que va convocar
l’Ajuntament i que ha comptat amb
onze propostes candidates. La seva
serà la imatge que acompanyarà el
programa de propostes festives.
Miralles es va presentar animat
per la seva dona, que va veure la
convocatòria a Facebook. Ell ja havia
estat guanyador del concurs l’any
2017. Dimecres va rebre la nova i
bona notícia. Sobre el cartell, diu que
“volia transmetre festa, pluralitat,
diferents colors que representen
diferents ideals, diferents tipus de
persones que fan la Festa Major”.
El punt fort del cartell rau en el
color, però també hi té una especial

importància la tipografia, ja que
“és la tipografia que es va fer en
commemoració al dissenyador que
va idear la bandera multicolor el
col·lectiu LGTBI”, afegeix l’artista.
La tipografia utilitzada al cartell,
doncs, pretén transmetre pluralitat.
Segons Miralles, el que ha estat difícil
no ha estat fer la imatge, “sinó tenir
clar el concepte que volia transmetre, el de la festa, i el que representa
ser tots més lliures”. En aquest
sentit, s’ha volgut distanciar de la
idea que va tenir quan va elaborar
l’anterior cartell de l’any 2017, en què
va idear un disseny ben diferent, molt
figuratiu, “on hi apareixien molts
personatges”. En aquesta ocasió,
i per no encasellar-se, ha volgut
transmetre diversió a través dels
colors, amb formes que no s’ubiquen
a Castellar ni en cap indret concret.
El cartell és adaptable als diferents
formats en què serà utilitzat per Festa
Major. El premi, únic per a aquest
concurs, està dotat amb 900 euros.
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Festa grossa a Sant Feliu del Racó
Durant quatre dies, els santfeliuencs han pogut gaudir de diverses activitats lúdiques al poble, agregat a Castellar

Marina Antúnez

Sant Feliu va celebrar la Festa Major els dies 4, 5,
6 i 7 de juliol. Per segon any consecutiu, la festa es
porta a terme a l’inici de l’estiu, ja que tant pel que
fa al públic com els organitzadors es pot comptar
amb més gent. Els infants van tenir cinema a la fresca dijous. I divendres, animació a càrrec del popular músic santfeliuenc Jaume Ibars, que va oferir
un espectacle que va incloure el pregó. Divendres
també es va fer el corretapes amb la participació
de diversos locals de restauració de Sant Feliu.
Dissabte es van poder dur a terme totes les
activitats programades, malgrat l’estona de pluja
que hi va haver al vespre, però que no va afectar.
Al matí hi va haver xocolatada i jocs infantils i, a les
12.30 hores, la Festa de l’Escuma, que va omplir la
plaça del Doctor Puig de canalla i també d’adults
disposats a fer una bona remullada.
A la tarda, “el canvi d’ubicació de les havaneres al pati de les escoles va ser un gran encert i al public li va agradar molt”, explica Pilar
Solé, una de les organitzadores de la festa a Sant
Feliu del Racó. “El que sí que ens va perjudicar
va ser la contra programació del Tast d’Estiu,
que va provocar una gran davallada d’assistència a les activitats de nit”, afegeix.
Diumenge al matí va tenir lloc el Concurs de
Cuina Infantil al pati de Mas Umbert. Enguany, hi
van participar sis grups, de 6 a 12 anys. Tots els infants van elaborar receptes fredes, un plat o més,
per aconseguir l’objectiu. Els grups guanyadors
van ser: “Les Cuineres del Ranxo”(Àstrid i Bàrbara), que es van endur el millor premi de vestuari i menció especial per al plat més bo. El premi
d’aquesta segona categoria se’l van emportar
l’Ernest i l’Ona, Els Germans. El premi al plat nés
bonic se’l van endur la Noa i la Desirée, Les Innovadores. Acabat el concurs, a la plaça del Doctor
Puig es van ballar sardanes i es va fer el vermut.
Tothom qui va voler va poder pujar al campanar
de l’església de Sant Feliu del Racó.
Totes les activitats de diumenge a la tarda i nit
es van poder realitzar “amb una mica de retard
per la pluja, que va ser intermitent durant la
tarda i fins abans de començar el correfoc”, diu
la Pilar. “El canvi d’horari respecte l’any passat
dels Castellers del matí a la tarda va tenir molt
bona acollida”. Els Capgirats van assolir un 3 de
6, 3 de 6 amb agulla, 4 de 6 i pilar de 4 per sota. Es
van intercalar amb Ball de Bastons de Castellar.

BALL I GRESCA AMB CAT & CRACK
El grup de versions de clàssics del rock català liderat pel santfeliuenc Jaume Ibars, Cat & Crack, va animar la nit de divendres en un dels moments culminants de
la Festa Major de Sant Feliu. Es van poder gaudir -i ballar- tots els grans èxits del pop i el rock català davant una parròquia que va suar la cansalada. || Q. PASCUAL
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El rock no s’atura durant el juliol
Després de la primera jornada del Casterockfest19, el Calissó d’en Roca encara viurà dues actuacions més
Guillem Plans

Divendres passat, el vespre va caure
a ritme de rock. Va arrencar el Casterockfest amb una doble ració musical.
La plaça Calissó va acollir el concert
d’Els Visitants i dels Firewood, en la
primera jornada del festival que encara omplirà dos vespres més de juliol i que, com a denominador comú de
totes les bandes que hi participen, hi
ha la presència de castellarencs.
Des de la terrassa del Calissó
d’en Roca o a primera fila, el públic va
poder gaudir de les dues actuacions
musicals en un ambient relaxat, mentre rebia des de l’escenari dosis desbocades d’energia. Una experiència per
viure el rock de manera única.
Els primers a tocar van ser Els
Visitants, una formació de folk-rock
nascuda el 2010 que interpreta temes
propis, però també versions. Com a
castellarenc, incorpora el bateria Xavi
Rodríguez, acompanyat de Marc Campins (veu i harmònica), Marc Casulleras (guitarra solista) i l’egarenc i impulsor del grup, Lluís Paloma (guitarra
rítmica i teclat). Els temes de la primera maqueta de la formació, cantats en
català, són ‘Polskie Nagara’, ‘Hotel Renaissance’, ‘U.F.O’ o ‘Vol de Nit’.
La tarda va continuar amb els Firewoods que, com totes les bandes que
toquen en el festival, també té els seus
castellarencs, el músic Quim Aguas-

Es Firewoods, tocant al Casterockfest divendres de la setmana passada a la plaça Calissó. || q. pascual

ca, veu i guitarra i el baixista Álvaro Raigón. Acaben de compondre la
banda Javier López (guitarra, harmònica i veu) i David Martínez (bateria).
La banda de rock folk, que canta
en anglès, s’inspira, orgullosament,

en un so dels anys 70 i en l’estil americà. Les guitarres de Firewoods tenen
caràcter i ho van fer saber. També les
veus, entregades per cantar tots els
temes propis de la formació, entre els
quals ‘Sugarman’, ‘Southern star’ o

‘Fly with janis’. Segons explica la formació, molt aviat sortirà un disc amb
les cançons pròpies, que, des que va
néixer el grup, han anat substituint
totes les versions que interpretaven
als primers concerts. El grup, aquest

dissabte, repetirà actuació, al Wild
Geese, de Sabadell, a les 23 h.
El Casterockfest està organitzat
pel líder dels PIK, Manel Rovira, i el Calissó d’en Roca. Respecte a l’afluència
al concert, Quim Aguasca, un dels habituals a les Jam Sesion dels dijous al
Calissó d’en Roca, considerava: “No hi
havia la gent que haguéssim volgut.
Ens vam trobar que hi havia programades més coses i costa mobilitzar
Castellar, a vegades. Tot i això, la
gent que va venir estava contenta,
s’ho va passar bé i va gaudir”.
Aquest divendres 12, a les 20.30
h, serà el torn dels 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 Morrison, U2,
Gary Moore, Talking Heads, Moody
Waters, Chuck Berry, etc.
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 compta amb set
components: Mònica Giménez (veu),
Miguel Tello (veu), Jaume Aragonès
(baix), Vicens Gaitan (guitarra elèctrica), Goyo Avilés (guitarra acústica), Xavi Galí (bateria) i Marina
Antúnez (teclats i cors). En el seu repertori, recuperen clàssics del rock
de The Beatles, Police, Queen, entre
d’altres, i temes propis. Queda suspesa la sessió del dia 26 de juliol.

urbanitzacions | nits d’estiu

Can Font i Ca n’Avellaneda celebren la Festa Major
Els dies 12, 13 i
14 l’Associació
de Veïns oferirà
diverses activitats

Aquest divendres, 12 de juliol, l’Associació de Veïns de Can Font - Ca n’Avellaneda celebra la Festa Major. Els
darrers anys, aquesta Festa Major
ha anat creixent en tots els sentits,
tan en nombre d’actes com en participació i intensitat.
A partir de les 21.30 h d’aquest
mateix divendres s’ha previst la reeixida proposta de “Tu vecino me
suena”, que enguany celebra la cinquena gala. Es tracta d’una proposta
dirigida a totes les edats en què cada
persona que ho vulgui pot interpretar en solitari o en grup el tema del
seu cantant preferit, fent playback. hi
haurà premi a la categoria d’adult, ca-

tegoria infantil i a la millor caracterització. A continuació, se servirà una
copa de cava i coca i la nit finalitzarà amb una sessió remember amb DJ
Humberto, a la Penya Arlequinada.
Dissabte 13, a partir de les 10 h,
tindrà lloc en campionat de futbet
aleví Festa Major, entre el Club Natació Sabadell i el Cercle Sabadellès,
a la Penya Arlequinada. A les 10.30
h començarà una matinal de zumba
amb les instructores Núria Estrada
i Desna Nareto. Tot seguit, s’ha previst una festa holi, al Camp de Can
Torrelles.
A les 4 de la tarda, es durà a
terme un campionat de botifarra i
mahjong a la Penya Arlequinada. A
les 4.30 h de la tarda, se celebraran
les Olimpíades de Festa Major: blaus
contra vermells, que cada any tenen
molt èxit. A les 21.30 h començarà el
sopar de Festa Major. Els tiquets es
poden comprar al bar restaurant de
la Penya Arlequinada. Hi haurà rifa
popular després de sopar.
A les 23.30 h començarà el ball

del fanalet i, al punt de la mitjanit,
el Remember Music: show anys 70, 80
i 90, cançons de totes les èpoques
que, amb més de 300 actuacions en
4 anys, s’ha convertit en l’èxit de la
temporada.
Diumenge 14, a les 10 h, se servirà xocolata amb xurros. També es
muntarà un inflable dins l’aigua de
la piscina de la Penya Sport. A les 12
hores s’obrirà el canó d’escuma. A les
14 h, tothom podrà elaborar la seva
pròpia paella o bé demanar “l’arròs
del senyoret” al bar restaurant de la
Penya Arlequinada, reservant prèviament al telèfon 937148954.
A les 4 de la tarda s’ha programat un pintacares per a tots els infants, i un contajocs que començarà
a les 16.30 h. A les 17 h es podrà gaudir d’un espectacle de màgia a càrrec del Carles Mag i, a les 18.15 h, exhibició de sevillanes. A les 19 h s’han
previst les havaneres del grup Ancla
i rom cremat. A les 20 h tindrà lloc
la traca de fi de festa. || m. antúnez
Imatge d’un moment de les Olimpíades 2016 a la Festa Major. || q. pascual
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Intensa activitat bastonera aquest cap de setmana passat
La colla local va actuar a la Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya, al 13è Aplec Sardanista d’Osona i a Sant Feliu

Marina Antúnez

Aquest cap de setmana passat, les
colles bastoneres de Castellar van
tenir feina extraordinària, ja que
van ballar en tres grans festes. El
dissabte a la tarda, en motiu de la
44a Trobada Nacional de Bastoners
de Catalunya, es van desplaçar fins
a la ciutat de Gavà. “La calor sufocant que vam aguantar estoicament totes les colles de Catalunya que hi vam participar no va
impedir que els bastoners i bastoneres ballessin amb les ganes
que acostumen”, recordava Antonio Castillo, president dels Bastoners de Castellar.
Va ser remarcable el gran
espectacle bastoner que va viure
aquesta ciutat amb participació de
quasi 2.000 persones entre balladors, balladores, músics i voluntaris.
Distribuïdes en tres cercaviles, les més de 60 colles presents
van omplir les places i els carrers
amb els colors de les diferents indumentàries, segons la colla, i el so
rítmic de les picades dels bastons
va seguir la melodia de les diferents
notes que sortien d’un munt de diferents instruments, com els acordions diatònics, el piano, les gralles,

Foto de família del grup bastoner a Gavà, a la Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya. || cedida

els flabiols, els tambors, els violins
i les flautes, fins a arribar a la plaça
de Jaume Balmes, on hi van haver
els corresponents parlaments oficials “i el ball conjunt creat per a
la ocasió , titulat ‘Les criades’, del
grup Roba Estesa, com a reivindicació de la igualtat entre homes i

dones”, afegeix Castillo. En aquesta
44a Trobada, va tenir-hi un lloc destacat l’única colla d’Andorra, l’esbart
Laurèdia de Sant Julià de Lòria, que
va interpretar un ball contemporani amb bastons amb molt de ritme.
Es va fer entrega d’un record a cadascuna de les colles.

L’endemà, diumenge, la colla
bastonera de Castellar va matinar
força perquè es va desplaçar a la segona gran festa, fins a Gurb, un petit
poble d’Osona on van participar del
13è Aplec sardanista de la comarca,
conjuntament amb altres grup folklòrics com ara les Gitanes de Santa

Perpètua, tres grups de Gegants, esbarts dansaires, etcètera.
Interpretada per la Cobla de
Girona, la Colla dels Bastoners de
Castellar va ballar, en versió bastonera, la sardana Or per Sabadell. Els
organitzadors van tenir bona cura
dels participants oferint-los un bon
esmorzar i aigua fresca en tot moment, que va agraïr-se molt, a causa
de la calor.
I per acabar d’arrodonir el cap
de setmana, els bastoners van participar, a la tarda, a la tercera gran
festa, molt a prop de Castellar, a
Sant Feliu del Racó, en motiu de la
seva Festa Major. Abans de l’actuació dels Castellers de Castellar (els
Capgirats), a la plaça de l’església,
els bastons de Castellar van mostrar
els seus balls. Els castellers, els seus
castells “i vam despertar l’expectació dels presents”, explica Castillo.
La Colla dels Bastoners de Castellar, doncs, no ha aturat l’activitat
des que va començar la temporada,
col·laborant amb altres entitats i festes del poble, com Castellar Vell, la
Fira d’Extraescolars, el Grup Pessebrista, l’Esplai sargantana, l’Escola Bonavista, l’Escola Sant Esteve, la Festa Bastonera a Terrassa,
els casals d’avis de Castellar i Torre
Romeu.

calissó d’en roca | ludoteca les 3 moreres

pl. mercat | asac

S’estrena el Tasta Jocs a Castellar amb la
participació d’una quarentena de persones

Les sardanes omplen els
dijous de les Nits d’Estiu

Divendres passat va tenir lloc la Primera Trobada de Jocs de Taula al
Calissó d’en Roca, organitzada per
la Ludoteca Les 3 Moreres, el Servei
Local de Català i el Grup de Jocs de
Taula de Castellar. “Va anar molt
bé, ho valorem com tot un èxit,
estem molt contents de la resposta de la gent”, deia el Josep Maria
Guitart,membre del grup estable de
jocs de taula de Castellar.
El Calissó es va omplir de gom
a gom, totes les taules van quedar
ocupades de gent jugant als jocs
de taula que es van posar a disposició dels jugadors. Fins i tot, hi va
haver persones a la terrassa que van
voler jugar. “Hi va haver un ambient molt sa i molt xulo”, afegeix el
Josep Maria.
En total, es compta que hi van
participar unes 40 persones, de
totes les edats, “des de nens de 3
anys que venien amb els pares fins
a gent gran que arribaven als 80”,
afegeix el jugador.
Els jocs que es van deixar provar van ser: Catan, Virus, Sushi Go,
Colt Express, Ubongo, Aventureros
al Tren, Monos Locos, Speed Cups i

Primera trobada de jocs de taula al Calissó d’en Roca. || r. gómez

Sardanes a la plaça del Mercat. || cedida

Distraction, entre d’altres.
La propera trobada tindrà lloc
el 10 de setembre, enmig de la Festa
Major de Castellar. La idea és portar més jocs i diferents.
Tothom qui vulgui participar
o col·laborar amb el grup pot fer-ho
posant-se en contacte amb la ludoteca municipal. Poden ser empreses,
entitats o particulars amb ganes

El dia 4 de juliol es van encetar les ballades de sardanes de les Nits d’Estiu,
a la plaça del Mercat, amb la colba La Principal de la Bisbal. Aquest dijous
ha estat el torn de l aCobla Sant Jodri - Ciutat de Barcelona i encara en queden dues per a qui no hagi pogut acudir a la cita. La propera ballada serà el
dia 18, a les 21.30 hores, amb la Cobla Marinada. El dia 25 serà el torn de la
Cobla Principal d’Amsterdam, que tancarà les ballades. Aquesta proposta
està organitzada conjuntament per l’Ajuntament i l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar (ASAC). Cada any, durant el mes de juliol, s’ofereixen unes tres o quatre ballades, perquè tota la gent aficionada a la sardana
també trobi el moment de viure aquesta afició al poble de Castellar. || m. a.

de jugar. No cal ser un jugador expert sinó, simplement, tenir ganes
de jugar perquè els jocs s’adeqüen
a tot tipus de nivells.
Una de les novetats és que, a
partir d’ara, el grup estable ja ha
triat un nom propi: Tasta Jocs. Podrien arribar a ser una associació,
s’haurà d’anar veient els propers
mesos. || m. a.
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DESTAQUEM

EXPOSICIONS I ALTRES

Monòlegs amb David Sas
Dijous 18 · 21.30 h · plaça Calissó
David Sas actua aquest proper dijous a la plaça Calissó en el marc de
les Nits d’Estiu, inclòs al programa
del Juliol Jove. El còmic monologuista té vuit anys d’experiència i més de
mil actuacions. El seu humor i la seva
energia provoquen un xoc emocional
que ràpidament provoca les rialles
dels assistents. En definitiva, humor
per a tots els públics excepte susceptibles, cardíacs, puritans, hipòcrites,
etc. La resta, riurà molt.

agenda

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
Exposició permanent: “Trenquem reixes per la llibertat”
Exterior de l’Escola Municipal d’Adults
Exposició permanent d’escultures de
Josep Llinares
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

del 12 al 21 de juliol de 2019

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

Divendres 12

Diumenge 14

Divendres 19

Dissabte 20

20 h - ESPECTACLE
Back 2 Classics, amb la Cia.
Planeta Trampolí
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

A partir de les 10 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

De 17.30 a 19.30 h – PROPOSTA
Taller familiar de decoració de
cupcakes
Gratuït i obert a tothom
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal
Les 3 Moreres

A partir de les 10.30 h – PROPOSTA
36a Revetlla de Sant Jaume
Carrer de Sant Jaume
Organització: Agrupació de Veïns
del Pla

De 20 a 00 h – PROPOSTA
Compres a la fresca
Botigues obertes als c. de Sant Pere
d’Ullastre i ctra. de Sentmenat, food
trucks, actuacions de Ball de Bastons
(21 h), Castellers (22.30 h) i música
amb DJ Park (de 22.30 a 00 h)
C. de Sant Pere d’Ullastre
Organització: Ajuntament
20.30 h - MÚSICA
Casterockfest 19:
Concert de Rootoons
Plaça 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
A partir de les 10 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 - CINEMA
Cinema a la fresca: Los locos del
Cannonball
Pl. de Cal Calissó
Organització: Ajuntament i El
Calissó d’en Roca

Dimarts 16
20.30 h - BALL
Open curs de bachata i
roda cubana
Plaça de Cal Calissó
Organització: Ajuntament

Dimecres 17
19.30 h - PROPOSTA
Dimecres de cine:
El corredor del laberinto: La cura
mortal
Auditori Municipal
Organització: Castellar Jove

Dijous 18
21.30 h - PROPOSTA
Monòlegs Juliol Jove: David Sas
Plaça de Cal Calissó
Organització: Castellar Jove
21.30 h - MÚSICA
Audició de sardanes amb la Cobla
Marinada
Pl. del Mercat
Organització: ASAC i Ajuntament

De 20 a 00 h – PROPOSTA
Compres a la fresca
Lloc: C. de Sant Pere d’Ullastre
Organització: Ajuntament
A partir de les 20.30 h –
PROPOSTA
36a Revetlla de Sant Jaume
Carrer de Sant Jaume
Organització: Agrupació de Veïns
del Pla
20.30 h - MÚSICA
Casterockfest 19: Concert de
Walking to the Bar
Plaça de Cal Calissó
Organització: El Calissó d’en Roca i
Manel Rovira
21.30 h - MÚSICA
Eròtic giust
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Ajuntament

22 h – PROPOSTA
Cinema a la fresca: La máscara
Plaça de Cal Calissó
Organització: Ajuntament i Calissó
d’en Roca

Diumenge 21
A partir de les 11 h – PROPOSTA
36a Revetlla de Sant Jaume
Carrer de Sant Jaume
Organització: Agrupació de Veïns
del Pla
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“

”

penúltima

Tothom desitja ser feliç, però no que ho sigui tothom.
Jaume Perich

TELÈFONS DINTERÈS: Ajuntament 937 144 040 · Fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat 092 · Bombers 900 131 326 Ràdio
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça Major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 Funerària Castellar
937 277 400 · Tanatori 937 471 203 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OSB 937 145 389 · ACC 937 146 739 · Recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 937 143 775

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 12
DISSABTE 13
DIUMENGE 14
DILLUNS 15
DIMARTS 16
DIMECRES 17
DIJOUS 18
DIVENDRES 19
DISSABTE 20
DIUMENGE 21

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

Recomanació

CATALUNYA
CASANOVAS
CASTELLAR
FENOY
EUROPA
CASANOVAS
ROS
PERMANYER
ROS
YANGÜELA

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

DEFUNCIONS

Com preparar la farmaciola
per marxar de vacances

Casament castellarenc (2), 4 de març de 1946
Magnífica fotografia dels assistents, a l’escala exterior de l’església, amb el taxi que portava la parella
de nuvis, un dels pocs auto-taxis que hi havia al poble en aquella època. En el grup hi ha el mossèn, parent de la família, i tres escolans, dos d’ells enfilats a la reixa. A tots dos costats, un bon grapat de curiosos i canalla desitjosos de poder entrar en la instantània. || fons: Josep M. Ferrer Voltà || autor: desconegut || text: albert antonell || arxiuhistoiacastellar@gmail.com || facebook.com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@deborah_teran
Casa de la Llotja de Mar

@arnaucabeza
La catedral del Vallès retocada

@edunardu
Posta de sol

Aquest estiu marxes de vacances? Si és així,
és important que marxis preparat!
Tot i que el destí escollit pot fer variar una
mica com ha de ser la vostra farmaciola, és important que tingueu en compte afegir al vostre equipatge uns medicaments bàsics com
poden ser analgèsics, antiinflamatoris, antiàcids, antitèrmics o antihistamínics. També
heu de tenir en compte portar algun material
per fer cures, com poden ser el sèrum fisiològic, antisèptic, gases, esparadrap, tiretes i
apòsits, tisoretes i benes per protegir ferides
i traumatismes. Altres complements necessaris si marxeu a països tropicals o exòtics
és el certificat internacional de Vacunació,
repel·lent d’insectes o una tela mosquitera.
Recordeu que durant les vacances la vostra
farmaciola s’ha de protegir del sol i la llum
i els medicaments han d’estar etiquetats i
conservar-los juntament amb el prospecte
i la data de caducitat. Bon viatge!

Sebastià Girbau Manné
88 anys · 02/07/2019
Maria Dolores Conde Macias
80 anys · 06/07/2019

Farmàcia Casanovas
Avinguda de Sant Esteve, 3
T. 937 47 49 56
www.farmaciacasanovas.cat
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la contra
11 respostes

q. pascual

Miguel Porras
S’acaba de graduar en Educació Social

Un tret principal del teu caràcter?
Soc alegre
Un defecte que no pots dominar?
La verbositat
Una persona que admires?
A mi mateix
Quin plat t’agrada més?
Les patates braves
Un animal?
El gat
Un viatge pendent?
Escandinàvia
Un tipus de música?
Trance
Un llibre?
‘El petit príncep’, d’Antoine de SaintExupéry
Una pel·lícula?
‘Capità fantàstic’, de Matt Ross
Un somni?
No dependre de ningú
Un comiat?
‘Nos vemos en los bares’

”Tothom que no

sigui Usain Bolt
és discapacitat

“

És un orgull per a ell ser el primer universitari de la seva
família. A causa d’una malaltia ha anat perdent visió
des de petit, però aquesta discapacitat sensorial no ha
estat un impediment. El seu proper repte: ser psicòleg
Cristina Domene

· Quin percentatge de visió tens?

Un 4%. Jo veig ombres, contorns, centelleigs. A l’escola primària no veia bé la
pissarra, em van posar ulleres per a la
miopia, però esclar, no era el que tenia,
per tant, no millorava. En el primer diagnòstic em van detectar miopia severa, però es van equivocar. Finalment
vam anar a la seguretat social i allà, de
seguida em van dir que el que tenia era
una retinopatia degenerativa, una malaltia que no es pot operar. Em van dir
que tindria un deteriorament aleatori.
· Quan vas ser conscient que la
malaltia empitjorava?

Al 2008, vaig fer un viatge sol a Galícia, amb 21 anys, i vaig tenir una sèrie
de contratemps relacionats amb no
veure-hi bé. Em van passar coses poc
agradables, però amb el temps t’adones
que allò no era res més que el cultiu de

la resiliència. T’han de passar coses a
la vida i tu has de gestionar aquestes
situacions, primer, de manera que no
t’enfonsis, perquè el cervell vol sobreviure sempre, i segon, traient-ne profit.
· Quines coses et molesten?

La condescendència, la frase ‘ai, pobret’.
A mi m’agrada l’anonimat. Si puc ser un
exemple per a persones que es poden
veure inspirades jo no tinc cap problema, el que no vull és que se’m consideri
un superheroi. De vegades la gent em
pregunta si m’agradaria tornar a l’estat
anterior, i jo els dic que no. M’he acostumat a ser així i la meva personalitat s’ha
construït en base a no veure-hi perquè
això et despulla de prejudicis.
· Sembla que vius sense por.

La por és una adaptació al medi, i és necessària. Però hi ha d’haver un equilibri
entre no tenir por i la societat paranoica
en què vivim. Al 2010 vaig començar a
fer servir el bastó per ‘defensa personal’

perquè ja m’estavellava, queia... Vaig fer
un taller de 9 mesos a l’ONCE, també
em van fer orientació laboral, psicològica... perquè estava bastant perdut, i
vaig acabar estudiant un mòdul d’administratiu. Vaig fer pràctiques a la Creu
Roja i fins i tot aquí, a Ràdio Castellar.
També vaig fer col·laboracions humorístiques a Onda Cero. M’agrada molt.
Tinc certa gràcia i incontinència verbal.

var. El meu objectiu era fer Psicologia,
però com no em va arribar la nota, vaig
optar per Educació Social.

· En quin moment decideixes que
vols anar a la universitat?

· Com ha estat el dia a dia d’anar a
la universitat?

El millor que m’ha passat a la vida ha
estat anar a la universitat, i això li haig
d’agrair a la meva àvia, que ja no hi és.
La primera passa era fer la prova d’accés per entrar a la universitat, i vaig
anar a l’Escola d’Adults. Tenia un record meu, com a estudiant, pèssim. Jo
tinc TDH. Una síndrome que no t’incapacita socialment, però que si la tens, el
sistema acadèmic “t’expulsa”. Per tant,
pensava que no era vàlid per estudiar.
Però el 2012 vaig fer l’accés i vaig apro-

Els companys ho han fet fàcil. La UAB
té un servei d’orientació a la discapacitat, i hi ha de tot i quan veus certes
realitats d’altres persones, se’t treuen
les ganes de queixar-te. La universitat
és molt enriquidora. És veritat que hi
ha alguna assignatura que no he pogut
fer en igualtat de condicions que els
meus companys. Tot es redueix a violències simbòliques que exerceix la
societat cap a persones diverses. Per
exemple, si l’assignatura s’ha de fer

· T’agradaria treballar d’això?

És que el meu somni és la psicologia. Jo
el meu futur professional el veig vinculat a la psicologia. Si tot va bé, després
de l’estiu començaré el grau a la Universitat Autònoma de Barcelona.

un pòster o un vídeo, com a docent
hauries d’adaptar l’activitat. Els vaig
haver de fer, però evidentment amb
ajut extern. I això em frustra perquè
a mi m’hagués agradat estudiar amb
els meus mitjans intel·lectuals, sense
necessitat de ningú.
· Has acceptat totalment la teva
discapacitat sensorial?

Quan la gent em pregunta què és la discapacitat, jo els dic que la discapacitat és
no ser Usain Bolt. Tothom que no sigui
Usain Bolt és discapacitat. Em refereixo que si tu et compares amb l’excel·
lència sempre en sortiràs perdent. Tu
t’has de comparar amb tu mateix. En
aquest sentit, el meu projecte vital ha
anat avançant ‘adequadament’, com
ens deien de petits a classe. Em sento
bé amb mi. No tinc cap recança, ni tinc
cap fòbia física... intento estar orgullós
del que faig bé i soc molt sever amb les
que faig malament. L’autocomplaença
em fa ràbia.

