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Setmanari d’informació local

L’acte de reconeixement als i les esportistes castellarencs va tenir lloc dijous 11 de juliol al pavelló Puigverd. || r. gómez

Entusiasme per l’esport

La muntadora Teresa Font, 
acadèmica de Hollywood
La castellarenca, que darrerament ha estrenat treballs de
Gilliam i Almodóvar, podrà participar en les votacions dels Oscar

cinEmA | P 18

L’Ajuntament reconeix els mèrits esportius de 155 esportistes i clubs

EspOrts | P12 i 13
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el tema de la setmanaseguretat ciutadana

El registre d’absències permet 
marxar de vacances amb tranquil·litat
Una setantena de famílies han utilitzat aquest servei de la policia Local en els darrers dos anys

La Policia Local ha posat en marxa un 
any més el servei de comunicació d’ab-
sències, una iniciativa que es porta a 
terme cada estiu amb l’objectiu de faci-
litar el contacte del cos municipal amb la 
ciutadania que es trobi fora del municipi 
en cas que es produeixi una incidència al 
seu domicili. “És un servei que ha fun-
cionat molt bé durant aquests anys i 
hem cregut convenient donar-li con-
tinuïtat”, ha assegurat el regidor de Se-
guretat Ciutadana, Pepe Leiva.  

Per poder fer ús d’aquest servei, 
que es du a terme per vuitè any conse-
cutiu, la ciutadania ha d’adreçar-se a la 
Policia Local, al carrer Sant Llorenç, 7, 
de dilluns a diumenge, de 8 a 20 h i om-
plir un formulari senzill amb diferents 
dades. Així, s’haurà de facilitar el nom, 
cognoms, adreça i telèfon de la persona 
que sol·licita el servei, així com el telèfon 
o telèfons de contacte de les persones a 
qui caldria avisar en cas d’incidència, i 
també les dates en què la família serà 
fora del domicili.  

Al document, a més, s’hauran d’es-
pecificar altres aspectes com les dades 
del vehicle, en cas que es tingui, i si aquest 
es troba estacionat al garatge o al car-
rer. També s’haurà d’indicar si es tenen 
o no animals de companyia, si es té con-
tractat algun sistema de seguretat, o si 
durant el període assenyalat hi haurà 
alguna persona que realitzi feines do-
mèstiques al domicili. En cas afirmatiu, 
s’hauran d’especificar també les dates i 
horaris en què aquesta persona serà a la 
llar assenyalada. En els darrers dos anys, 
una setantena d’unitats familiars han fet 
servir aquest servei. “Sobretot es busca 
la tranquil·litat del ciutadà, que da-
vant de qualsevol situació, no només 
de robatori, sinó d’una incidència en 
el subministrament de llum o aigua, 

per exemple, durant l’absència pugui 
la policia posar-se en contacte amb la 
persona que cregui convenient el pro-
pietari”, ha detallat Leiva.  

Cal tenir en compte que només s’ac-
ceptaran sol·licituds de comunicació d’ab-
sències en cas que aquestes tinguin una 
durada igual o superior a una setmana. 
“La recomanació que es fa des de la Po-
licia Local és deixar l’habitatge amb 
pocs senyals que els habitants han mar-
xat. Persianes aixecades, que algú ens 
reculli les cartes de la bústia i, sobre-
tot, no donar pistes a les xarxes soci-
als que som fora. No comentar on som 
ni durant quant de temps estarem de 
vacances”, ha recomanat el regidor. En 
el cas que malauradament els lladres en-
trin a casa, la recomanació és no tocar res 
per tal que no desapareguin les possibles 
empremtes i altres indicis que permetin 

  Cristina Domene

identificar els autors. També hi ha consell 
per a aquells veïns que no marxin: si ob-
serveu persones desconegudes pel vos-
tre carrer que es fixen molt en les cases, 
que hi passen repetidament o qualsevol 
altra actitud anormal, cal que també us 
poseu en contacte amb la Policia Local.

presencial o internet

El servei, que estarà actiu durant el perí-
ode de vacances, entre l’1 de juliol i el 15 
de setembre, es pot sol·licitar presencial-
ment a les dependències la Policia Local 
fins al 8 de setembre. 

El servei també es pot sol·licitar  per 
Internet. Per presentar aquesta sol·licitud 
electrònicament podeu accedir fent clic a 
“Enllaç tràmit” al portal de l’Ajuntament 
de Castellar. Cal tenir en compte que és 
necessari disposar d’un Certificat o Iden-
tificació digital admès. 

La Comissió Municipal d’Honors 
i Distincions, formada per un re-
presentant de tots els grups mu-
nicipals, ha acordat recentment 
que se sotmeti a l’aprovació del 
ple municipal del proper 23 de 
juliol l’atorgament de la Medalla 
de la Vila a títol pòstum a qui va 
ser cap de la Policia Local, Joan 
Alonso Casajuana. Tal com s’ex-
plica en la proposta feta per la co-
missió, la distinció vol reconèixer 
la trajectòria iniciada l’any 1984 
per Alonso dins el cos de segure-
tat. Cal destacar que d’aquests 35 
anys al servei del municipi, 34 van 
ser com a màxim responsable de 
la Policia Local. En aquest sentit, 
la proposta apunta que “va con-
tribuir a la consolidació del cos 
amb una vocació exemplar com 
a servidor públic”.

Alonso, que va morir l’11 de 
març passat als 63 anys, víctima 
d’una malaltia, va ser condeco-
rat fa tres anys per l’Associació de 
Caps i Comandaments de Policia 
Local de Catalunya (ACCPOLC) 
per la seva permanència i dedica-
ció com a cap de Policia durant 30 
anys. El mes d’abril passat, i a títol 
pòstum, també va ser distingit en 
el marc del congrés anual de l’As-
sociació de Caps i Comandaments 
de Policia Local de Catalunya (AC-
CPOLC) per “la implicació i co-
ordinació amb el cos de Mossos 
d’Esquadra en la recerca de mi-
llores per tal d’obtenir una efi-
càcia millor i oferir així mateix 
un servei de qualitat a la ciuta-
dania”.  || redacció

Medalla 
pòstuma per 
a Joan Alonso

seguretat | vAcAncEs ajuntament | distinció

un agent de la Policia Local mostra a un vilatà el document que ha d’emplenar per fer efectiu el servei.   || c. domene
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Són les famílies 
que han utilitzat 
el servei en els 
darrers dos anys 

092 
És el telèfon a què 
s’ha de trucar 
si algú observa 
una persona 
desconeguda, en 
actitud anormal, 
al nostre carrer
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actualitat turisme

castellar té 
24 habitatges 
d’ús turístic
segons el pla d’Allotjaments turístics del 
vallès, la vila ocupa el 3r lloc de la comarca
amb 234 places, un 12% del total de l’oferta, 
només superada per sant cugat i sabadell

Una tendència actual en el sector tu-
rístic són els habitatges d’ús turístic 
(HUT), aquells que són cedits pel seu 
propietari a tercers, de forma reitera-
da (quan es cedeix dues o més vega-
des dins el període d’un any) a canvi de 
contraprestació econòmica, per a una 
estada de temporada inferior o igual 
a 31 dies i en condicions d’immediata 
disponibilitat. El Pla d’Allotjaments 
Turístics del Vallès  Occidental, ela-
borat el desembre de 2018 pel Consell 
Comarcal,  va inventariar i catalogar 
els HUT del Vallès. Castellar compta 
amb 24 habitatges d’ús turístic amb 
un total de 234 places, un 12% del total 
de l’oferta del Vallès, que fa que la vila 
ocupi el tercer lloc de la comarca per 
quantitat d’oferta, només per darre-
re de Sant Cugat i Sabadell.

D’aquests habitatges d’ús tu-
rístic, el Consell Comarcal ha facili-
tat la localització de dinou: 3 són al 
nucli urbà, 8 a El Racó, 3 a Sant Feliu 
del Racó i 5 més a altres urbanitzaci-
ons  i disseminats (Aire-sol A-B, C, D, 
El Balcó i la masia de Can Borrell). Hi 
ha particulars que exploten aquests 
habitatges, però la majoria són explo-
tats per l’empresa Catalunya Casas, 
l’agència de lloguer temporal de cases, 
castells i viles de vacances amb seu a 
Castellar del Vallès.

lloguer de tres anys a la propietat

A Catalunya Casas han creat un  nou 
sistema de lloguer a tres anys al propi-
etari. “Per exemple, lloguem al pro-
pietari casa seva per 800 euros al 
mes i a canvi li garantim tenir sem-
pre reserves”, explica Carme Mon-
toya, comercial de Catalunya Casas, 
que afegeix que “intentem, a partir 
del segon any, tenir molt bones re-
ferències i al tercer any posar l’ha-
bitatge a preu de mercat”. Monto-
ya assenyala que els gustos del client 
han canviat i les cases de vegades no es 
lloguen per períodes grans de temps: 
“Ara molta gent lloga les cases per 
celebracions d’un dia, tothom apor-
ta uns diners i quan marxa se n’obli-
da, encara que intenta mantenir-la 
neta”. S’han acabat els 30 dies de va-
cances en un mateix lloc. “Tothom vol 
marxar de vacances, però els recur-
sos han minvat. Fa tres o quatre anys 
ens demanaven una setmana i ara 

ens estem adonant que els llogaters 
agafen una oferta de vol i quatre o 
cinc dies d’estada”, afegeix Montoya.

Al client que ha acabat de fer 
efectiu del pagament del lloguer, se 
li dona un manual de funcionament 
que inclou des dels telèfons d’interès 
fins a adreces de restaurants pròxims 
de l’Aire-sol, Sant Feliu o el centre de 
Castellar, a més de recomanacions de 
sortides. Tot i així, el turisme famili-
ar que acostuma a llogar les cases de 
Catalunya Casas a l’estiu  “busquen 
relax, piscina, barbacoes i estar al 
sol durant tot el dia. Potser fan un 
parell de sortides però poca cosa 
més”, constata Montoya.

una masia modernista

Al quilòmetre 9,2 de la B-124 hi ha la 
masia de Can Borrell, una meravello-
sa finca modernista envoltada de 180 
hectàrees de terreny que va ser res-
taurada el 1912 per Juli Batllevell, dei-
xeble de Lluís Domènech i Muntaner i 
ajudant d’Antoni Gaudí. Normalment 
es lloga per fer casaments o esdeve-
niments, com el del cap de setmana 
passat, amb la trobada d’influencers 
‘Maternidad & co’. Can Borrell dis-
posa de quatre suites amb els noms 
de Batllevell, Gaudí, Puig i Cadafalch 
i Domènech i Muntaner i una de fa-
miliar perquè els nuvis i convidats es 
quedin a dormir la nit del casament 
o en qualsevol esdeveniment privat. 
“A més la tenim a Airbnb i a Boo-
king per a petites estades”, comen-
ta Begoña Santos, de Cosas de Tres, 
empresa que s’encarrega de les reser-
ves de la masia. 

Can Borrell també forma part 
de l’itinerari guiat “De Joan Oliver a 
Pere Quart, amb la companyia de la 
Colla de Sabadell” amb lectures poè-
tiques de la Colla de Sabadell pels edi-
ficis emblemàtics i significatius per a 
la vida de Joan Oliver que organitza 
La Muntada amb el suport del Col-
lectiu Pere Quart. El dissabte 7 de se-
tembre, en plena Festa Major,  es tor-
narà a realitzar.

D’altra banda, ha entrat en servei 
un nou mapa-visor per localitzar em-
preses i espais naturals amb la Carta 
Europea de Turisme Sostenible. Per-
met localitzar empreses a cinc dels set 
espais naturals, entre aquests el Parc 
Natural de Sant Llorenç i de l’Obac, 
gestionat per la Diputació.  

  jordi rius
L’equip plurinacional de Catalunya Casas, agència de lloguer temporal de cases, castells i viles de vacances, amb seu a Castellar  || cedida

La masia modernista de Can Borrell, situada al quilòmetre 9,2 de la B-124, vista des de l’era  || d. SegUra

grup de treball 
per coordinar la              
promoció de la vila

ajuntament

Amb el nou govern municipal s’ha 
creat un Comissionat per a  la 
promoció de la vila comandat per la 
regidora Àngela Bailén. Una de les 
primeres tasques del Comissionat 
ha estat la formació d’un grup de 
treball “que vol ser molt transversal 
perquè ha de treballar amb molts 
àmbits”, explica Bailén. Aquest grup 
de treball té com a objectiu coordinar 
les accions que es duran a terme en 
matèria de promoció de la vila amb 
un objectiu doble: “un més intern, 
adreçat a la pròpia ciutadania de 
Castellar perquè conegui millor què 
hi ha i què es fa a la vila i que d’alguna 
manera permeti augmentar el sentit 
de pertinença i d’identificació amb la 
vila, i un altre de més extern, adreçat 

a la població de fora de Castellar”.
Entre les feines d’aquest grup 
de treball hi ha l’anàlisi de “totes 
les potencialitats de Castellar” 
avaluant gairebé un centenar 
d’activitats que es duen a terme al 
llarg de l’any  “a més d’estudiar també 
quins són els actius del municipi 
en matèria de patrimoni natural, 
arquitectònic, cultural, històric i 
de l’oferta d’activitat comercial i 
gastronòmica”, destaca Bailén.
De tota l’oferta del municipi, “es 
determinaran quins elements 
cal promocionar dins del propi 
Castellar i quins cal promocionar 
superant les fronteres del terme 
municipal”. També es veuran quins 
són els dèficits que s’han detectat 
per poder emprendre noves accions.
En aquest grup de treball hi ha 
regidors i tècnics de Cultura, Comuni-
cació, Activitat Econòmica, Medi Am-
bient (Transició Ecològica) i Projectes 
Urbans –pels temes de patrimoni i 
paisatge urbà– i Esports. La intenció 

és que a la tardor d’aquest mateix 
any “s’estableixin les directrius de 
promoció de la vila, per incloure-les 
al  pla d’actuació municipal”.
Per dur a terme aquesta feina 
d’anàlisi de l’oferta de promoció 
de  la vila que té Castellar, Bailén  
considera prioritària la implicació 
d’entitats i empreses molt diverses 
“des de l’associació de pessebristes 
fins a la gastronomia”. Una de les 
potencialitats de Castellar és el seu 
entorn natural, proper al Parc Natural 
de Sant Llorenç i l’Obac,  encara que 
Bailén no descarta altres elements 
com la mostra de pessebres, que 
atreu  molts visitants o la gastronomia 
amb exemples ben clars de turisme 
gastronòmic com el conill al ajillo que  
porta molts visitants a restaurants de 
la vila, sobretot el cap de setmana. 
El grup de treball també 
estudiarà l’adaptació de la marca 
del municipi Fem Castellar als 
objectius que s’estableixin en 
matèria de promoció de la vila. 
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Una quarantena de persones van 
participar la setmana passada en 
una formació programada per la 
regidoria de Feminisme sobre el 
Punt Lila. L’objectiu de la proposta 
era oferir conceptes bàsics d’agres-
sions masclistes als espais d’oci per 
sensibilitzar les entitats que partici-
pen i organitzen la Festa Major i que 
poden donar suport al servei de Punt 
Lila. “Es tracta d’oferir un asses-
sorament perquè les persones que 
puguin fer el suport al Punt Lila 
tinguin unes nocions que els per-
metin detectar i decidir respecte 
situacions de violència sexual que 
es puguin trobar en un espai d’oci”, 
va explicar Elisabet Minguell, de la 
Regidoria de Feminisme.

A la sessió, les formadores van 
parlar dels diferents tipus d’agressi-
ons. Des dels comentaris i les mira-
des sexuals no desitjades a la inva-
sió continua de l’espai vital, passant 
pels tocaments puntuals o continus 
no desitjats o els acorralaments fins 
la violació amb intimidació o amb vio-
lència física.  En el taller no només es 
va explicar com detectar agressions 
sinó, en el cas que de presenciar-ne 
una, com tractar la persona agredi-
da i com intervenir amb la persona 
que ha comès l’agressió. En aquest 
sentit, també es van donar una sèrie 
de recursos i serveis que es poden 
oferir des del Punt Lila.

A banda del contingut més teò-
ric, es van fer dinàmiques i jocs pràc-

tics, “com una activitat de role 
playing amb els participants, que 
havien de representar diferents 
situacions”, explica Minguell. Una 
de les assistents opina que va ser 
una activitat molt interessant. “Po-
sar-nos en el paper de la víctima 
i en el paper de l’agressor i saber 
exactament quina és la funció de 
les professionals que estaran al 
darrere de la carpa, que tenen 
una funció concreta, i quin és 
el paper dels voluntaris per no 
trepitjar-nos”, assegura la Judit 
Avellaneda, membre del col·lectiu  

taller sobre el punt Lila de Festa major  

La formació sobre violències sexuals als espais festius es va fer en la sala Lluís Valls arenys d’el mirador.  || m. antúnez

L’Ajuntament ofereix una formació per a entitats sobre com actuar davant d’agressions sexuals

  Cristina Domene

feminista Les Carnera. 
Per Festa Major, el Punt Lila es-

tarà ubicat, físicament, el primer dia 
a l’Espai Firal de l’Espai Tolrà. Paral-
lelament al Correlokals hi haurà el 
suport d’altres persones voluntàri-
es que puguin fer el seguiment. La 
resta de dies el Punt Lila està ubi-
cat a l’espai Vilabarrakes, amb una 
carpa lila identificativa i amb dues 
persones professionals que oferi-
ran el servei. 

“Totes les dones que hem 
estat de festa ens hem pogut haver 
sentit en algun moment incòmo-

VioLènCies sexuaLs | EspAis FEstiUs ajuts |  c. cOmArcAL

Les sol·licituds de beques menja-
dor per al curs 2019-2020 a Cas-
tellar del Vallès han disminuït 
respecte el curs passat, concre-
tament s’han demanat 53 sol-
licituds menys. Segons dades 
del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental enguany, a Castellar, 
s’han demanat 228 beques men-
jador, quan al curs passat se’n van 
atorgar 281. D’aquestes 228 sol-
licituds, 81 beques són per a famí-
lies en risc social. Aquest número 
pot augmentar ja que la convoca-
tòria d’ajuts es torna a obrir un 
cop iniciat el curs i resta oberta 
al llarg del curs escolar.

Les dades de Castellar, 
però, no segueixen la tendèn-
cia de la resta de la comarca va-
llesana, on tornen a augmentar 
i s’apropen a les 20.000 pel curs 
2019-2020 al Vallès Occidental. 
Tot i la millora de les dades de 
l’atur i de determinats indica-
dors socioeconòmics, moltes fa-
mílies de la comarca segueixen 
vivint en situació de vulnerabili-
tat. Fins aquest moment, ja s’han 
rebut 19.606 sol·licituds per ajuts 
individuals de menjador pel curs 
2019-2020. 

Així, doncs, respecte el juliol 
de 2018 s’ha produït un increment 
de 886 sol·licituds. Una altra dada 
destacable és que de les 19.606 
sol·licituds presentades, un total 
de 9.232 les demanen famílies en 
risc social.   || c. domene

Menys 
peticions 
de beques 
menjador

des. El que passa és que no és un 
tipus de violència explícita, ni físi-
ca, de vegades ni tan sols verbal, i 
es difícil detectar aquestes violèn-
cies subtils”, detalla la participant. 

L’Ajuntament ha programat 
una propera formació sobre com 
detectar agressions sexuals i com 
actuar, per al proper 3 setembre, en 
aquest cas, per al personal munici-
pal que serà referent en les diferents 
activitats de Festa Major. “La idea 
és que el referent pugui activar el 
protocol si detecta una agressió se-
xista”, conclou Minguell. 
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Després de la revetlla de Sant Joan  
queden inaugurades les vacances 
per als infants i els joves. Les esco-
les abaixen persianes però els ca-
sals d’estiu les obren de bat a bat, 
sobretot, el mes de juliol. A Caste-
llar del Vallès l’oferta és molt varia-
da. Més d’una vintena d’entitats, es-
coles, esplais i clubs esportius de la 
vila han preparat un repertori far-
cit d’activitats per esgotar, educar 
i divertir els infants durant la treva 
lectiva. Així, per exemple, Can Ju-
liana ofereix una proposta per a in-
fants i joves de 3 a 14 anys, que té 
com a punta de llança connectar 
amb l’entorn natural, a través de 
l’esport i l’aventura. 

Una proposta ben diferent és 
la que ofereix Artcàdia amb el seu 
casal Artestiu, un programa multi-
disciplinari que aplega les arts plàs-
tiques, tallers de cant i de conjunt 
vocal modern, o fins i tot un mo-
nogràfic d’iniciació a la guitarra i 
l’ukelele, en aquest cas, adreçat als 
adults. Entre la resta de casals d’es-
tiu, també trobem projectes artís-
tics com el d’Acció Musical Caste-
llar, amb programes com Landscape 
music Experience o l’estada d’estiu 
de la Jove Orquestra de Castellar, i 
l’estada d’estiu de l’Espaiart.

Val a dir que un altre dels clàs-
sics de l’estiu són els campaments i 
el casal d’estiu de Colònies i Esplai 
Xiribec, amb més de tres dècades 
d’història, i amb un sòlid projec-
te educatiu basat en valors com la 
convivència i la vida comunitària. 
També el casal d’aventura i esca-
lada Canglomerat ha preparat una 
agenda farcida de tallers de ràpel, 
tirolina, slackline, sortides a la mun-
tanya o la piscina.  

Ara bé, tampoc falten a la cita 
estiuenca entitats esportives com 
el Club Atlètic Castellar, el Club Es-
portiu Fit Jove Castellar, Club Patí 
Castellar, Futbol Sala Castellar, el 
Club Rítmica Clau de Sol, el Club 
Tennis Castellar o la Unió Esporti-
va Castellar, entre altres.

Cal remarcar que, en una altra 
lliga, també trobem propostes sin-
gulars com el casal d’estiu de la Creu 
Roja o de La Taca Lleure i Coopera-
ció, que acull l’Escola Sant Esteve, i 
en què es treballen valors com la sos-
tenibilitat, la defensa dels recursos 
naturals i educació emocional.  Les 
escoles FEDAC Castellar i El Casal  
també ofereixen casals d’estiu que 
apleguen esport, art i lleure. 

Finalment, l’escola de robòti-
ca, programació i noves tecnologies, 
Codelearn Castellar, també ofereix 
un casal d’estiu per estimular l’apre-
nentatge i competències computaci-
onals i de les TIC dels més menuts, 
com un dels pilars per al desenvo-
lupament educatiu.   

Una vintena de propostes per 
passar l’estiu fora de casa

La natura protagonitza les activitats del casal de Can juliana. || cedida 

taller de plàstica del casal d’estiu d’artcàdia. || r.gómez 

sortida del moviment de Colònies i esplai xiribec d’aquest estiu. || a.p.

  rocío gómez 

LLeure | cAsALs d’EstiU

La Lua Solé és una lletraferida, i des de fa uns mesos, una gran fan del K-Pop, és 
a dir, del pop coreà. La seva nova passió és tan intensa que, amb només 12 anys, 
ha decidit donar-la a conèixer a tots els castellarencs a través d’un programa a 
Ràdio Castellar. Es tracta d’“Otakus i K-Poppers”, i s’emet cada divendres de 21 
h a 22 h. “Estava buscant covers d’anime i vaig trobar una noia que a més 
feia covers de K-Pop. Vaig començar a buscar les cançons originals, vaig co-
nèixer grups i amigues meves també me’n van recomanar ”, explica la Lua. 

El cert és que l’onada del pop coreà no és anecdòtica, sinó que s’està im-
posant com una nova moda entre els joves, malgrat que la jove presentadora 
reconeix que no acumula tants fans com altres estils musicals com el trap o el 
reggaeton. “El primer grup de K-Pop que vaig conèixer van ser les Black 
Pink. A més, vaig tenir la sort de guanyar un concurs d’Instagram per anar 
al concert que feien a Barcelona”, detalla la Lua, que assevera amb orgull 
que és una blink més. Les fans d’aquest grup de K-Pop s’autoanomenten blinks.

Però a la nova proposta de la graella d’estiu de Ràdio Castellar no només es 
parla de pop coreà, sinó també d’anime. “El manga són els còmics que venen 
del Japó, i l’anime, les sèries animades”, apunta la presentadora, que remar-
ca que la gent fa servir la paraula otaku per parlar de friqui del gènere però que 
“només significa fan”. De fet, la jove castellarenca assegura que no falla mai 
ni al Saló del Còmic ni al del Manga de Barcelona. “Al meu pare també li agra-
da molt el manga i l’anime, i que a mi també m’agradi, és per ell”, confessa 
la Lua. Per a les persones que vulguin introduir-se en el món de l’anime la cas-
tellarenca recomana dos títols: El viatge de Chihiro i Totoro.

 Val a dir que la Lua és també una lectora empedreïda de ciència-ficció i 
fantasia, i que la seva autora de capçalera és Laura Gallego. “Llegir per a mi 
és una manera de desconnectar”, remarca. Una afició que l’ha portat a estre-
nar-se com a escriptora en petit comitè. “He escrit alguna cosa, ficció, però 
de moment no l’he ensenyat a ningú”. Caldrà per veure quines històries vol-
drà narrar-nos Lua Solè. De moment, la trobarem cada divendres als micrò-
fons de Ràdio Castellar.  || r.gómez 

‘Otakus i K-Poppers’ és el nou 
programa d’estiu de la 90.1 

Lua solé, a la darrera edició del festival de música Canet rock. || miriammUSicmedia

ràDio CasteLLar  | tEmpOrAdA d’EstiU

Els World Roller Games 2019 han estat l’esdeveniment esportiu
més gran que ha viscut Barcelona des dels Jocs Olímpics de
1992. La cita ha reunit més de 4.120 esportistes de 81 països, 750
voluntaris i prop de 500 periodistes d’arreu acreditats. Un d’aquests pe-
riodistes ha estat Guillem Plans, enviat per Ràdio Castellar, que ha fet de 
narrador principal de les transmissions d’hoquei línia per La Xarxa. En 
10 dies, a través de les televisions locals i de l’aplicació Xala, ha donat veu 
a una trentena de partits entre seleccions d’arreu del món. || redacció

Guillem Plans, veu de l’hoquei línia als WRG

ràDio CasteLLar | world roller games
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política

El grup municipal de Junts x Cas-
tellar presentarà al ple de juliol una 
moció sobre prevenció d’incendis 
i gestió forestal, una iniciativa a la 
qual s’han sumat regidors de més 
de 35 municipis de tot Catalunya de 
localitats com Gandesa, Flix, Sitges 
o Berga, segons destaca la formació 

junts x CasteLLar | mOció

Castellví amb el director general de Prevenció i extinció d’incendis, manel Pardo. || cedida

El grup municipal d’ERC presenta-
rà, al ple de juliol de dimarts que ve,   
cinc mocions que majoritàriament 
estan relacionades amb la sosteni-
bilitat. La primera persegueix elimi-
nar el fibrociment (amiant) de totes 
les construccions.  Els republicans 
expliquen que aquest mes s’ha obert 
una convocatòria de subvencions 
per retirar aquest tipus de materi-
al i demanen a l’Ajuntament que “se 
n’informi als veïns i s’impulsi una 
campanya perquè tothom qui es-
tigui interessat a eliminar aquest 
material dels seus immobles i ter-
renys pugui sol·licitar-la”. 

La segona moció pretén reduir 
l’ús del plàstic d’un sol ús i per acon-
seguir-ho, ERC insta l’Ajuntament “a 
substituir tot el plàstic que genera 
per altres materials sostenibles” 
i proposa l’elaboració d’un conveni 
“amb alguna entitat del tercer sec-
tor, amb presència local, per iniciar 
el servei de préstec de vaixella tant 
pels serveis municipals com per les 
entitats”. L’Ajuntament va anunciar 
fa un parell de setmanes la posada 
en marxa d’un decàleg d’accions per 
combatre el canvi climàtic que també 
incloïa la supressió dels plàstics d’un 
sol ús. Quant a la 3a moció, ERC vol 

impulsar la instal·lació d’una xarxa de 
guixetes per a bicis plegables a equi-
paments municipals. Diuen que ha de 
ser l’administració la que faci el pri-
mer pas i estan convençuts que “si es 
donen les facilitats oportunes per 
anar en bicicleta, hi ha espais per 
guardar-les, es té una xarxa con-
nectada i un model de poble adap-
tat a la bicicleta, tot això animarà la 
ciutadania a fer-la servir”. La quar-
ta moció està relacionada amb la bio-
massa, un tema recurrent a les pro-
postes d’ERC dels darrers anys.  Ara 
proposen “estudiar la possibilitat de 
substituir les calderes de combus-
tible fòssil que donen servei als edi-
ficis públics a mesura que aquests 
necessitin una renovació o una re-
forma important per biomassa”.  

La darrera moció va en la línia 
d’una Declaració Institucional en De-
fensa dels Drets Civils i Polítics i per 
la Llibertat dels Presos Polítics, que 
es va llegir al ple extraordinari del 26 
de març de 2018. Ara, ERC vol amb 
aquesta moció revalidar i actualitzar 
aquella declaració per no normalit-
zar mai “una situació que limita els 
drets civils i polítics i que és mani-
festament injusta, arbitrària, ven-
jativa i inhumana”.    || redacció

paquet de mocions 
sobre sostenibilitat

trobada amb el director 
de prevenció d’incendis

erC | prOpOstEs

en una nota de premsa. La moció 
proposa que l’Ajuntament prengui 
mesures, tan urgents com prolonga-
des en el temps, en matèria de pre-
venció del risc d’incendis forestals a 
Castellar, i adopti una estratègia de 
gestió forestal, tenint en compte la 
proximitat amb el Parc Natural de 

Juntsxcastellar “lidera una proposta a nivell 
nacional” per prevenir els incendis forestals

Sant Llorenç del Munt i la deixade-
sa de moltes parcel·les en el nostre 
entorn natural. El director general 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Ca-
talunya, Manel Pardo, va voler rebre 
el portaveu de Junts per Castellar, 
Pau Castellví, a la Direcció Gene-
ral de Barcelona dimarts passat, 16 
de juliol, per conèixer la iniciativa i 
aportar uns consells respecte el rol 
dels ajuntaments en tasques de pre-
venció. Castellví hi va assistir en re-
presentació no només del seu grup 
municipal, sinó també de regidors 
de més de 35 municipis.

A la moció s’aposta perquè 
l’Ajuntament faci arribar el seu su-
port als municipis afectats per l’in-
cendi de Ribera d’Ebre, perquè creï 
una taula de coordinació de les tas-
ques de prevenció, i s’insta la Gene-
ralitat a augmentar, en la mesura 
de les seves possibilitats, el pressu-
post destinat a la prevenció d’incen-
dis forestals, i adoptar el compromís 
de fer-ho també a Castellar en pro-
pers anys.

 Castellví ha destacat que  
“conscients que Castellar viu en-
voltat de bosc, creiem que ha ar-
ribat l’hora de fer una aposta de 
poble, independentment dels co-
lors polítics, a favor de la preven-
ció. No podem permetre que els 
nostres ciutadans estiguin expo-
sats al risc que estem corrent ara 
mateix. És una qüestió urgent de 
responsabilitat”.    || redacció



DEL 19 AL 25 DE JULIOL DE 201908

el cotxe va cremar totalment a la C-1415a, dimarts. || bomberS de caStellar

suCCessos | trànsit

Un turisme calcina totalment a la C-1415a

Cap a les 5 de la tarda de dimarts passat, una ciutadana va alertar els 
cossos de seguretat que un vehicle estava aturat a la carretera i que 
treia fum. Ràpidament es van activar els Bombers Voluntaris així com 
la Policia Local de Castellar del Vallès i Sentmenat que es van despla-
çar fins a la carretera C1415a, on es trobava el turisme, a l’altura de l’Hí-
pica, que trobem en la via que connecta entre Castellar i Sentmenat.

“El cotxe va quedar totalment calcinat però, per sort, les per-
sones que eren dins del vehicle van tenir temps de sortir, ho van 
fer de seguida que van veure el fum”, explica el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Pepe Leiva.  El foc es va poder sufocar ràpidament i això va 
evitar que es propagués al marge de la carretera on la massa forestal és 
abundant. “Si hagués traspassat al bosc haguéssim tingut un pro-
blema bastant greu. Però els bombers van actuar de manera efec-
tiva”, assegura Leiva. L’actuació, però, sí va afectar el trànsit: “Vam 
tenir la carretera tallada durant un temps, però donàvem pas al-
ternatiu”, conclou el regidor.   || text i fotoS: redacció  

actualitat

taller de cupcakes 
familiar de final de curs

La ludoteca municipal Les 3 Moreres 
tanca aquest divendres el curs amb 
un taller de cupcakes familiar, que es 
farà entre les 17.30 i les 19.30 hores a 
les seves instal·lacions. Aquest curs 
2018-2019 hi ha hagut un total de 85 
infants inscrits al servei diari. Du-
rant totes les tardes s’hi han fet 900 
entrades puntuals realitzades per 
125 infants diferents. Una de les no-
vetats d’aquest curs ha estat l’am-
pliació de l’oferta de dies d’assistèn-
cia de famílies a la ludoteca, quan al 
curs passat les famílies només podi-
en assistir-hi els dimecres. Així, l’as-
sistència familiar entre setmana ha 
estat de 693 persones i 312 visites fa-
miliars, 87 més que el curs passat.

Pel que fa als “Dissabtes en fa-
mília”, una activitat que es fa dissab-
te entre les 11.30 i les 13.30 h de ma-
nera gratuïta, ha comptat amb una 
assistència total de 664 famílies. El 
servei municipal ha estat obert a la 
tarda de les vacances escolars de 
Nadal i Setmana Santa. Un total de 
217 persones i 28 famílies han utilit-

 redacció

LuDoteCa Les 3 moreres |  cUrs 2018-2019

zat el servei durant aquest període.
La ludoteca ha estat oberta a 

l’estiu, cada tarda de la darrera set-
mana de juny i les tres primeres de 
juliol. En aquest període, la ludote-
ca ha rebut la visita de 325 infants i 
80 famílies. Les escoles de primària 
i llars d’infants de Castellar fan ses-
sions de joc a l’espai de la ludoteca a 
través de la Guia Didàctica. Amb 49 
visites, la ludoteca és l’activitat més 
sol·licitada pels centres escolars i 
això es tradueix en el fet que al vol-
tant d’un miler d’infants més hi han 
jugat durant aquest curs.

La ludoteca municipal ha enge-
gat durant aquest curs la celebració 
del Dia Internacional del Joc. Conjun-
tament amb el Servei Local de Cata-
là, la Biblioteca, el Club Escacs Caste-
llar, comerços i persones individuals 
es va fer una tarda de jocs de taula 
per a totes les edats que va aplegar 
un centenar de persones. La ludote-
ca municipal també és un servei que 
fa una funció important d’atenció a la 
diversitat. L’inici de curs serà el 2 de 
setembre. Les inscripcions es poden 
fer des de les 17 a les 19.30 h a la ma-
teixa ludoteca. 

Compres a la fresca 
al carrer Sant Pere 
d’Ullastre aquesta 
nit de divendres

Les botigues de la carretera de 
Sentmenat i el carrer de Sant Pere 
d’Ullastre organitzen aquest di-
vendres 19 de juliol a partir de les 
20 h l’activitat anomenada Com·
pres a la fresca que s’allargarà fins a 
les 12 de la nit. Promouen la inicia-
tiva comercial els establiments Lu-
xury Beauty, Be by Luxury,  T’es-
times, Mia Boutique, Pessigolles, 
Servillar, Sílvia Complements, la 
floristeria Lídia Vidal, Rodana Sa-
baters, Molsa Integra, Or Caste-
llar i Pizza a Punt. Aquestes bo-
tigues estaran obertes i oferiran 
els millors descomptes de la tem-
porada d’estiu. 
També hi  haurà dos food trucks i 
les actuacions del Ball de Bastons 
a partir de les 21 h i dels Castellers 
de Castellar a partir de les 22.30 
h.  El carrer Sant Pere d’Ullastre 
estarà tallat a la cruïlla del carrer 
Hospital per facilitar les activitats 
previstes durant la nit. 
Per ambientar millor les Compres 
a la fresca, l’activitat comptarà 
amb la participació de DJ Park, 
que punxarà la millor música del 
moment. || redacció

Comerç | 19 dE JULiOL
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actualitat

Representants dels Bombers Volunta-
ris de Castellar, del Grup Il·lusió, de les 
associacions de veïns de Sant Feliu del 
Racó i el Racó, i la castellarenca Isabel 
Comas, van participar dimecres pas-
sat en la primera trobada institucio-
nal al Palau Tolrà per posar en marxa 
els quatre projectes guanyadors dels 
pressupostos participatius, impulsats 
per aquests agents locals.

Així, la reunió entre la regido-
ra de Responsabilitat Social, Carol 
Gómez, i el 1r tinent d’alcalde, Joan 
Creus, amb els impulsors de les pro-
postes guanyadores, va servir per re-
passar els quatre projectes que van 
ratificar els 1.725 castellarencs i cas-
tellarenques que van participar en les 
votacions dels pressupostos participa-
tius. Cadascuna de les propostes supo-
sarà una inversió de 50.000 euros. “El 
primer pas és que cada tècnic es re-
uneixi amb el guanyador dels pres-
supostos per començar a dibuixar 
la proposta en ferm”, va remarcar la 
regidora Carol Gómez. “La voluntat 
de l’Ajuntament és incentivar els 
processos participatius”, va afegir. 

Quant als projectes, el dels Bom-

Els projectes comencen a caminar

els regidors Carol gómez i joan Creus, durant la trobada amb els guanyadors dels pressupostos participatius, dimecres passat || r.g.

primera trobada institucional amb els promotors de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius 

  redacció

inVersions | prEssUpOstOs pArticipAtiUs

bers Voluntaris consisteix en la instal-
lació de càmeres tèrmiques i d’imatge 
de detecció i prevenció d’incendis. Els 
aparells permetran generar un avís a 
la central receptora en cas de variació 
de temperatura de la zona forestal que 
s’estigui vigilant.  “Tal com estan ara 
els boscos, la detecció precoç és im-
portantíssima. Serà un dispositiu 
no només vital per ara sinó també 
pel futur”, va asseverar Cisco Altar-
riba, cap del Parc de Bombers Volun-
taris de Castellar. 

D’altra banda, el Grup Il·lusió 
va aportar la proposta El Nadal t’il·
lumina, que es traduirà en posar més 
il·luminació nadalenca al nucli urbà.  
A més, la castelleranca Isabel Comas 
ha promogut una iniciativa per millo-
rar l’accessibilitat, i el condicionament 
de diversos espais públics i verds. “No 
m’esperava guanyar però crec que 
millorar la convivència a les places 
és una qüestió que interessa tot els 
veïns”, va detallar Comas. 

Finalment, també es van comen-
çar a posar les bases de la proposta 
guanyadora per a Sant Feliu del Racó 
i el Racó, en què es reconstruiran dos 
trams de les escales dels “Enanitos”,  
que uneixen el Centre Feliuenc fins a 
la plaça del Munt.  
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 junts per Castellar

atalunya és un país de 
boscos. Des dels anys 
seixanta, la superfície 
forestal s’ha duplicat, 
i a arribat a cobrir 

en l’actualitat el 60% del territo-
ri. L’increment de la massa fores-
tal al nostre país durant les darre-
res dècades es deu principalment 
a la transició energètica, amb què 
s’abandona l’ús de la fusta i el carbó 
com a combustibles a canvi del gas 
i els derivats del petroli. Això, com-
binat amb el descens de l’activitat 
en el sector primari, ha variat l’ús 
del sòl, disminuint el sòl agrícola 
en favor de l’expansió dels boscos. 
Castellar no és una excepció. His-
tòricament, Castellar ha estat una 
població agrícola, fins l’arribada de 
la industrialització al segle XIX. Ara 
ens trobem en l’etapa postindus-
trial, en què el sector serveis és el 
principal motor de l’economia del 
municipi, relegant el sector prima-

C
Protegim Castellar 
dels incendis

continua a la pàgina 11

Castellar del Vallès ha tornat a mostrar la seva cara més solidària aquest 
diumenge amb la participació a la campanya ‘Mulla’t per l’esclerosi múlti-
ple’, que busca conscienciar la població sobre aquesta malaltia i que dona 
suport a la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). Unes 62 persones han pro-
tagonitzat un salt coordinat a la piscina exterior de Sige Sport Castellar, 
7 més que l’any passat, per refermar la seva implicació en la lluita contra 
l’esclerosi múltiple, que afecta 11.000 persones arreu de Catalunya. És el 
10è any que les piscines de Castellar participen en la iniciativa. La jorna-
da, que ha arribat a la seva 26a edició, ha recaptat fons al llarg del dia per 
donar suport a les associacions que lluiten contra aquesta malaltia. Els 
voluntaris de la FEM han venut marxandatge com samarretes i barrets, i 
els nedadors han pogut fer un donatiu. El ‘Mulla’t’ ha reunit arreu del país 
més de 100.000 persones a 650 piscines, la xifra més alta de totes les edi-
cions.   || text i fotoS: redacció

62 castellarencs es mullen per l’esclerosi múltiple

ri a un paper testimonial. A molts 
indrets de Castellar, ara engolits 
pel bosc, fins no fa gaire hi havia 
cultius d’oliveres, ceps i arbres 
productors de fruits secs. 
Hi havia un equilibri entre el ren-
diment econòmic i la preservació 
de l’ecosistema. 
Ara, tot i que la majoria de propi-
etats forestals segueixen estan en 
mans privades, no s’exploten per-
què no són rendibles econòmica-
ment parlant.Avui en dia, la nostra 
pagesia es troba amb greus difi-
cultats per poder seguir explo-
tant la terra i treure’n un mínim 
de profit econòmic que els perme-
ti seguir endavant. I això no ajuda 
gens a l’hora d’assegurar el relleu 
generacional en aquest sector. A 
l’incendi de la Ribera d’Ebre, les 
parcel•les de cultiu van jugar un 
paper fonamental a l’hora d’actu-
ar de tallafocs i frenar la propa-
gació de l’incendi. 
A Castellar les tasques de pre-
venció d’incendis sovint s’ha li-
mitat a tasques puntuals, sense 
tenir una estratègia de preven-
ció sistemàtica. I això suposa un 
risc, més encara tenint en comp-
te la proximitat entre el parc na-
tural i els diferents nuclis urbans 
del nostre poble.
Per aquest motiu, en el proper 
ple, Junts per Castellar presen-
tarà una moció sobre la prevenció 
d’incendis forestals en què instem 

Foto De La setmana

A la Contra feta a Josep Llina-
res es comentava que uns maso-
vers es feien càrrec de la masia 
de Sant Pere d’Ullastre, quan en 
realitat són llogaters d’aquesta. 
D’altra banda, feien servir l’ermi-
ta s’havia de magatzem de forma 
provisional, abans de la neteja i 
restauració fetes. D’altra banda, 
la celebració de Sant Pere el dia 
29 de juny es va celebrar al pati 
de la masia, on els assistents van 
prendre una copa de cava i coca. 

Aclariment de Josep 
Llinares

 josep Llinares

És la millor solució per injectar a 
la nostra vida la positivitat neces-
sàaAquest humor ens beneficiarà 
per resoldre totes les ensopegues, 
dificultats, problemes, enganxades i 
desordres que ens vulguin atabalar, 
enfonsar i malmetre la nostra vida.
Per tant, ja convençuts d’aquesta ne-

Amor amb humor

 antoni Comas

cessitat, adoptem en parella aquesta 
norma que salvarà el nostre matri-
moni i guiarà positivament la nos-
tra vida de relació
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opinió

  serials de fa cent anys amb piano. || Joan mUndet

Les sèries han deixat 

de ser un producte 

audiovisual de segona 

 rafa Homet*

 l’estiu creixen les de-
sigualtats educatives: 
és el període de l’any 
en què més gran es 
farà la distància entre 

A
Sort en tenim, dels esplais!

aquells infants, adolescents i joves 
que participen a colònies, campa-
ments o rutes i aquells que es que-
den a casa sense cap activitat or-
ganitzada. Segons estudis de la 
Fundació Bofill publicats per Edu-
cació360.cat, fins a 6.000 hores 
d’aprenentatge anuals. Hi ha molts 
estudis i evidència científica que 
destaquen els beneficis educatius 
i socials de colònies i campaments, 
aprenent de joves moltes capaci-
tats que cada cop són més valora-
des a la nostra societat: lideratge, 
creativitat, iniciativa, capacitat de 
treball en grup...
I, sobretot, experiències inoblida-
bles, amics per sempre i mil aven-
tures a recordar. 
Sembla evident, doncs, que una 
de les millors coses que pot fer un 
Ajuntament en matèria educativa, 
en què té totes les competències 
que necessita i en què només li fa 
falta voluntat i un mínim pressu-
post, és fomentar el lleure educatiu.
A Castellar tenim la sort de comp-
tar amb dues entitats: Colònies i 
Esplai i Sargantana, que organit-
zen activitats d’aquest tipus, amb 
un doble benefici, el d’infants i joves 
que hi participen i els joves que hi 

l fenomen o boom de 
les sèries ens està por-
tant a tots a una espè-
cie de bogeria compe-
titiva, fins i tot entre 

parelles, per veure qui veu més sè-
ries i més ràpid. Poder accedir a les 
plataformes digitals per poder veure 
la sèrie de moda o la nova temporada 
de torn també s’està convertint en 
una gimcana familiar de pantalles 
allunyades que lluiten per reproduir 
i persegueixen reproduir-se. Les fa-
mílies ja només parlen per pregun-
tar qui està connectat i les parelles 
es barallen per haver trencat el ju-
rament de veure tots els capítols 
junts però no dormen junts. 
Hem de dir que tot això té, evident-
ment, una part bona. Si la Universi-
tat Internacional Menéndez Pelayo 
organitza un seminari per analitzar 
el fenomen amb la participació de 
productors, guionistes i analistes 
i compta amb la presència de l’es-
criptor Rafael Chirbes, està clar 
que estem davant de una evolució/
revolució cultural històrica.  Des 
que el 1999 arranqués a HBO la 
sèrie Los Soprano tot va canviar. 
Aquell any, les cadenes de cable 
nord-americanes  van  estrenar 23 
sèries noves. Quinze anys després, 
el 2014, foren 180 les ficcions tele-
visives d’estrena que es van veure 
als canals de cable dels EUA. I què 
ha passat? Que, com tot el que fan 
els nord-americans, el fenòmen ha 
arribat aquí. S’ha convertit en un 
gran negoci a nivell global. Les es-
trenes de sèries com Joc de trons es 
fan simultànies a tot el món i amb 
un èxit sense precedents. Hi ha un 
volum de consum tan extraordina-

Sèries a la carta: llibertat o 
esclavitud audiovisual?

E PLaça major

joana ZoYo
Filòloga

 Carolina gómez*

n un moment en què 
es reclama més trans-
parència i escoltar la 
veu de la ciutadania, la 
participació d’aquesta 

i de la resta d’agents en la definició i 
la creació de les polítiques, serveis i 
projectes de municipi que els afec-
ten és indispensable en un model 
en què l’administració ha de ser el 
motor per assolir la col·laboració 
entre tots.
L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
ha apostat per la participació ciuta-
dana durant molts anys. Un exem-
ple són els processos participatius 
dissenyats per tal de desenvolupar 
l’ordenança municipal de participa-
ció ciutadana, el Projecte Educatiu 
de Ciutat, el POUM o el Pla Estra-
tègic Castellar 20/20.
Entre les diferents eines de proces-
sos participatius que podem trobar 
actualment, l’Ajuntament entén que 
els Pressupostos Participatius esde-
venen una  eina potent de participa-

E
Un Ajuntament obert a la 
ciutadania

ció directa que té la voluntat d’in-
cloure els interessos col·lectius de 
Castellar (tant de ciutadania com 
d’entitats) en el desenvolupament 
i en el procés de presa de decisió de 
com es gastarà una part del pressu-
post públic.  
És una aposta clara i en ferm del nos-
tre ajuntament: des de l’any 2016 es 
realitzen  anualment i, en les darre-
res edicions, ha posat al seu abast 
el 15% del recursos propis.
En aquest àmbit, aquest dimecres 
17 de juliol hem realitzat la reunió 
entre els guanyadors de l’edició d’en-
guany dels Pressupostos Participa-
tius i els tècnics de l’ajuntament per 
a treballar conjuntament el disseny 
final de cada projecte.
Aquesta participació és la que faci-
lita millorar les polítiques públiques 
del nostre municipi i construir una 
ciutadania més compromesa en què 
tothom hi té cabuda.
Des de l’Ajuntament us animem a 
participar en aquesta experiència 
per fer possible una administració 
més oberta al conjunt dels ciuta-
dans i ciutadanes de la nostra vila.

* regidora de responsabilitat social

ri que el negoci s’està diversificant 
i adaptant a cada país i cultura, el 
que comporta que sigui un fenomen 
d’anada i tornada. Ara, les sèries na-
cionals com Arde Madrid o La casa de 
papel guanyen premis fora i es con-
verteixen en èxits de públics diver-
sos. Les sèries han deixat de ser un 
producte audiovisual de segona en 
què un actor o actriu només sortia 
quan a la indústria del cinema no hi 
comptava. Ara, actors, actrius, di-
rectors i directores es barallen per 
ser-hi. Si no ets en una sèrie d’èxit o 
en una plataforma digital no ets vi-
sible i tots ho saben i ho sabem. Ara, 
el consumidor decideix què veu, com 
ho veu i quan ho veu i, precisament 
per aquest motiu, la competència 
és cada cop més dura. I això és do-
lent per un costat perquè l’oferta 

és tant extensa que no sabem des-
triar el gra de la palla en molts mo-
ments i bo perquè la competència 
fa que la qualitat sigui espectacu-
lar en molts dels casos. Actors i ac-
trius de primer nivell que fan uns 
papers brutals amb uns guions de 
primer ordre en què adaptacions li-
teràries es tornen una meravella de 
la ficció audiovisual com és el cas de 
The handmaid’s tale. Les inversions 
de productors són astronòmiques i 
això facilita enormement la capaci-
tat de fer sèries com amb aquesta, 
amb una factura impecable. Tot es-
collit minuciosament, el càsting, la 
iconografia, la fotografia, les localit-
zacions, etcètera.
Cada capítol és d’una narrativa lite-
rària exquisida i subtil. Una merave-
lla en si mateixa amb un fil conduc-

tor. I aquest és un altre dels motius 
pel que les sèries donen molta més 
llibertat creativa als autors. La du-
ració dels capítols fa que cadas-
cun sigui una narració curta. Les 
regles del joc canvien i un capítol 
d’una sèrie es converteix en una re-
flexió filosòfica en si mateix. El joc 
de miralls, la subtilitat dels guions, 
l’efecte sorpresa, estan al servei de 
les eines digitals que posseïm actu-
alment, que són infinites.
En definitiva, com tots els aven-
ços digitals i visuals que tenim a la 
mà hem d’aprendre a gestionar-ho. 
Ens hem de plantejar què compor-
ta tot això a nivell ètic i social i plan-
tejar-nos també a qui interessa que 
estiguem dintre de les cases consu-
mint sèries de manera malaltissa i 
que, ni tant sols, posem les notícies.

a la cooperació entre administra-
cions i propietaris forestals, així 
com un augment dels recursos 
destinats a la prevenció i extin-
ció d’incendis en el nostre muni-
cipi. D’altra banda, creiem neces-
sari l’elaboració d’un pla amb el 
consens de totes les forces polí-
tiques per promoure la neteja, el 
manteniment i la bona gestió de 
les àrees forestals, i alhora incen-
tivar l’activitat agrària sostenible 
com a mesura necessària per con-
trolar i mantenir l’equilibri dels 
ecosistemes terrestres.

ve de la pàgina 10
fan de monitors. Però només són 
una mínima part els qui hi acce-
deixen, comptant el global de nois 
i noies de Castellar que hi partici-
pen, no ompliríem ni una escola. 
Costa d’entendre, doncs, que la po-
lítica de joventut de l’actual grup de 
govern, lluny de potenciar aques-
tes activitats saludables i educa-
tives, aposti per potenciar entre 
els joves el lleure de la societat de 
consum: la principal activitat ju-
venil organitzada per l’ajuntament 
és portar els joves amb autocar a 
un parc d’atraccions, en una mena 
d’Imserso avançat. 
No hi tenim res en contra, evident-
ment, però és difícil d’entendre en 
un context com l’actual, en què la 
formació té tanta importància, 
fer servir els recursos públics per 
a activitats sense cap valor soci-
al afegit.
En tot cas, el nostre agraïment 
a monitores, monitors, directo-
res i directors de lleure, i a totes 
les persones que fan possibles es-
tius inoblidables, perquè són ciu-
tadans i ciutadanes amb un gran 
valor afegit.

*Portaveu d’erC
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La Festa de l’Esport castellarenc       guardona 156 esportistes
per setè any consecutiu, el 
consistori premia l’entrega 
i l’esforç en l’esport durant 
la temporada 2018-19

L’Ajuntament de Castellar segueix apostant 
per premiar els èxits esportius i els valors en 
l’esport i per setè any consecutiu, la grada del 
Pavelló Puigverd va omplir-se per presenciar 
la ja tradicional entrega de premis als espor-
tistes, clubs i entitats que han assolit qualsevol 
fita remarcable durant la temporada 2018-19.

Aquesta ha estat la tercera temporada 
consecutiva de la Festa de l’Esport que s’ha ce-
lebrat al Puigverd i que ha unificat les dues gales 
que se celebraven anteriorment a El Mirador.

En aquesta edició van ser 156 els espor-
tistes guardonats a la gala, començant per 

una exhibició del Club Rítmica Clau en qua-
tre actes diferents.

Del total dels 156 esportistes guardonats, 
124 formen part de vuit entitats o clubs caste-
llarencs, mentre que 32 ho feien a títol indivi-
dual o pertanyien a equips de fora de Castellar. 

Pel parquet van desfilar noms com les 
ciclistes Sandra Font, Irene Martínez, Nicole 
Castillo o Mar Hernández, que van rebre de 
mans de l’alcalde Ignasi Giménez i del regidor 
d’esports, Nakor Bueno, el diploma acredita-
tiu de la temporada.

Els gimnastes Dídac Segovia, les germa-
nes Espín o la campiona d’Espanya de biki-
ni-fitnes, Melanie Moreno, juntament amb la 
taekwondista Bàrbara Matamoros o la neda-
dora Gemma Soler, van ser alguns dels prota-
gonistes individuals que van passar a recollir 
el premi abans que ho fessin els equips. 

L’aleví A i l’infantil femení de la UE Cas-
tellar, l’Escola de Trial ‘ELBIXU’, els Lince’s 
Kenpo Karate, el taekwondo World o el pàdel 
del CT Castellar van ser alguns dels clubs que 
també van desfilar pel Puigverd. 

  redacció

ALEXIA I TATIANA ESPÍN, CAMPIONES EN GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Les germanes Alexia i Tatiana Espín, del CG La Vinya i Club Wolf, segueixen 
sumant èxits en gimnàstica artística. || foto: r. gómez

L’ALEVÍ A DE LA UE CASTELLAR, CAMPIÓ DE LLIGA
La UE Castellar va tenir representació amb l’equip Aleví A, que ha aconseguit 
el títol de lliga i l’ascens de categoria. || foto: r. gómez

ERIC RUBIO, BICAMPIÓ DEL CAMPIONAT ACCEMA DE MOTOCRÒS
Una de les més fermes promeses del motociclisme castellarenc va rebre el diploma per l’excel·lent 
temporada aconseguida en motocròs, guanyador dels dos campionats ACCEMA. || foto: r. gómez

IRENE MARTÍNEZ, CAMPIONA D’EUROPA MÀSTER D’ULTRAMARATÓ EN BTT
La ciclista Irene Martínez va aconseguir per primera vegada el Campionat d’Europa Ultramarató en 
bicicleta de muntanya a la Pedals de Foc de Vielha. || foto: r. gómez

DANIEL GONZÁLEZ, EL FUTUR DEL TENIS TAULA CASTELLARENC
Daniel González (CNSabadell) ha ascendit a Primera Nacional amb el seu club i ha participat als 
quarts de final del Campionat de Catalunya, el 8è al rànquing juvenil català. || foto: r. gómez
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EL LINCES KARATE KENPO CASTELLAR HA ACONSEGUIT DIVERSES MEDALLES 
Or, plata i bronze en els campionats de Catalunya FCK i DA en combat, tècniques i formes i Campionat 
d’Espanya AKA en tècniques de defensa personal i formes per al Kenpo Karate. || foto: r. gómez

ESCOLA DE TRIAL ‘ELBIXU’, UN CAMPIONAT DEL MÓN I DIVERSOS REGIONALS
Amb el quart mundial d’Alan Rovira i moltes victòries en competició, l’Escola de Trial 
va tenir una nodrida representació una temporada més.  || foto: r. gómez

EL BENJAMÍ DE L’FS CASTELLAR, CAMPIÓ DE LLIGA
L’equip benjamí del Futbol Sala Castellar va ser guardonat per aconseguir el Campionat de Lliga al 
grup 4 de promoció, assegurant un bon planter per al futur.  || foto: r. gómez

EL CLUB RÍTMICA CLAU DE SOL, CAMPIONES DE CATALUNYA
A més de ser les estrelles de la presentació, el Club Rítmica Clau de Sol va rebre diversos premis 
pels campionats de Catalunya aconseguits durant la temporada.  || foto: R. GÓMEZ

La Festa de l’Esport castellarenc       guardona 156 esportistes
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Aconseguir reunir en un sol espai, esport, xou i 
espectacles de llum i foc és a l’abast de pocs es-
ports. Ara mateix, només el freestyle pot abusar 
d’aquestes disciplines per fer gaudir d’una vet-
llada rodona als assistents. El castellarenc Xavi 
Jabato Dols va ser una de les estrelles al Tarra-
co Arena, on va formar part d’un dels millors 
equips de freestylers que es poden veure al món 
en l’actualitat. Tot un gladiador imperial al co-
liseu tarragoní.

‘Veni, vidi, vici’, el Jabato ho va deixar clar 
en el primer salt. Jugava a casa, davant dels seus 
acèrrims seguidors, d’una trentena d’amics i de 
la família. No venia a Tarragona només a passar 
l’estona. Venia a ser dels millors.

Des de les sis de la tarda el rider castella-
renc va començar a deixar veure tot l’espectacle 
que té a les venes, animant els afortunats que 
van aconseguir l’entrada especial per veure els 
entrenaments. Allà, al davant d’un centenar de 
seguidors i una rampa de 21 metres, el Jabato 
començava a escalfar motors per deixar-s’hi la 
pell tres hores després.

El freestyle és una disciplina basada en el 
motocròs en què l’objectiu és fer figures acrobà-
tiques a l’aire i que obliga el pilot a mantenir la 
millor forma física i mental per evitar l’errada. 
És un esport molt desagraït per al practicant, 
ja que una caiguda pot significar el final de la 
carrera per al rider. Els practicants són relati-
vament pocs a Espanya i al món, ja que no tot-
hom està capacitat per a dedicar-s’hi.

Amb una moto de motocròs preparada –
amb suspensions més dures, regulació de dure-
sa del manillar, caixa d’aire modificada o estris 
per a les acrobàcies– aquests bojos de l’adrena-
lina delecten els aficionats amb moviments im-
possibles i cabrioles inimaginables, que posen 
dempeus als assistents, tot regat amb un com-
plet espectacle de llum, foc i fum en una exhibi-
ció sense igual a tot el territori català.

Breaking.com, organitzador de l’esdeveni-
ment, va comptar amb un cartell de luxe a Tar-
ragona, amb la presència del sempre estimat 

Edgar Torronteras –un dels pioners en FMX a 
Europa i guanyador del Red Bull X-Fighters–, 
Danny Torres –tres vegades guanyador dels X-
Games–, l’alacantí Franz Meyer, el local Rayco 
Díaz o el mateix Jabato per conformar un dels 
millors xous dels últims anys a Catalunya.

Amb més de 4.500 persones omplint la 
grada –només la zona de seguretat del salt va 
quedar buida–, els seguidors del castellarenc 
aviat van fer-se notar amb pancartes de su-
port, que van obligar-lo a esforçar-se al màxim.

Sobre la rampa del Tarraco Arena, 
backflips, supermans, whips, indian air, cliffhan·
ger, bar hop o lazy boy van ser els moviments més 
vistos durant les dues rondes no competitives, 
en què el polivalent Torronteras va encendre la 
grada i Jabato va ocupar-se de no fer decaure 
l’espectacle. La interpretació de beatbox sobre 
la rampa de Torronteras, seguit per l’acompa-
nyament d’un duo de guitarres elèctriques i l’es-
pectacle de foc van deixar en alt els ànims d’una 
grada on també van destacar il·lustres castella-
rencs com el pilot Eric Rubio, embadalit amb els 
progressos del seu amic Jabato.

L’stunt rider Narcís Roca va amenitzar el 
temps entre sèries sobre les BMW preparades 
per fer sobre el terra el que pocs mortals saben 
fer damunt d’una moto.

Xavi ‘Jabato’ dols: gladiador imperial a tarraco

tarragona es va rendir a 
l’espectacle de ‘freestyle’ 
en què el castellarenc va 
prendre part com a ‘rider’

  albert san andrés

‘jabato’ sempre es deixa la pell als shows. a tarragona, esclar, també. || a. San andrÉS

el xavi coneix bé l’estructura del sostre del tarraco arena. || a. San andrÉS

“Estic molt content d’haver pogut sal-
tar a casa, amb tota la meva gent de Cas-
tellar a la grada. Vull donar les gràcies a 
l’organitzador i a tothom que ha vingut 
a un esdeveniment que no tinc paraules 
per descriure” va explicar el Xavi, mentre 
va voler agrair especialment la presència a 
la grada d’una trentena d’amics, afirmant 

que “els amics són amics i sempre venen a 
donar-me suport i a deixar-se la pell quan 
soc a casa, ja que normalment salto lluny 
de Catalunya”.

Viatjant als temps de la Tarraco Imperial, 
Jabato es convertia en gladiador al reconvertit 
coliseu, deixant bona boca i amb la promesa de 
tornar l’any que ve amb un nou espectacle. 
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“Les noies no podem viure de l’hoquei”

· Després de vuit temporades 
al manlleu, t’has quedat fora de 
l’equip per sorpresa.
Sí, va ser una sorpresa. Feia tres mesos 
que havia renovat per una temporada 
més quan m’ho van anunciar. Hi ha 
hagut un canvi d’entrenador i va de-
cidir no comptar amb mi. Va ser un 
cop dur, ja era considerada jugadora 
de la casa després de tants anys i ni les 
meves companyes, ni la gent del club, 
ni jo ens ho esperàvem. 

· tot i això, tens una experiència i 
un palmarès que et garanteix con-
tinuar a l’elit.
Per sort tant amb el Voltregà com amb 
el Manlleu, durant aquests 10 anys fora 
de Castellar, he pogut guanyar títols 
i experiències que m’han fet créixer 
com a portera i persona. Tot i tenir tí-
tols d’OK Lliga, Copa d’Europa i Copes 
de la Reina, entre d’altres, per a mi el 
més important és poder rendir a un ni-
vell alt als entrenaments i als partits, 

això és el que garanteix continuar ju-
gant a un bon nivell.

· subcampiona de Lliga i semifina-
lista en l’eurolliga. una bona tem-
porada després de sortir d’una 
lesió.
No em puc queixar. El maig del 2018, 
just dos dies després d’acabar l’OK 
Lliga, em van operar del genoll. Va ser 
un estiu molt dur de treball, esforç i 
molta voluntat per poder arribar a se-
tembre i tornar començar i dur a terme 
una temporada a un ritme molt alt. He 
tingut la sort que l’operació va anar bé 

Després de vuit temporades com a 
portera del Manlleu, deixa la disciplina 
de l’equip per seguir jugant en la 
màxima categoria d’un esport a l’alça

entreVista

meri BaLLesta 
jugadora oK Lliga

  albert san andrés

i he pogut recuperar-me a temps.

· Quin serà l’objectiu per a la tem-
porada que ve?
El meu objectiu és continuar jugant i 
entrenant al màxim, deixar-m’hi la pell, 
competir i guanyar tot el que es pugui, 
sigui on sigui.

· optometrista i jugadora d’hoquei, 
com ho compagines? 
La veritat que d’ençà que vaig comen-
çar a fer el grau d’Òptica i Optometria 
a la universitat, ja havia de compaginar 
classes, feina i hoquei, el mateix m’he 

un esport car; els mitjans de comuni-
cació tampoc en parlen i del femení, 
menys. Sembla que ara comença a 
guanyar força, però encara molt lluny 
de la majoria d’esports. Catalunya és 
una gran potència, hi tenim molt bons 
equips. La resta d’Espanya ara també 
comença a tenir equips competitius.

· en quin punt es troba l’hoquei 
femení?
Lluitem perquè cada dia se’n pugui par-
lar més. Per desgràcia és un esport mi-
noritari, l’hoquei, i més en femení. Però 
amb petites fites anem aconseguint 
que es parli cada cop més de nosaltres.

· aquest gran nivell s’ha pogut 
comprovar aquesta setmana amb 
el setè campionat del món per a 
espanya als Wrg.
I encara sort que s’ha pogut seguir 
per televisió! Hi ha molt bons equips 
femenins que fan que es pugui gaudir 
de bons partits. Us convido a tothom a 
provar de veure’n uns quants!

· Creus que series de televisió com 
‘Les de l’hoquei’ ajuden a créixer 
aquest esport?
Està molt encarada cap als adolescents 
i toca diverses temàtiques, però crec 
que ha ajudat al fet que la gent tingui 
curiositat per saber què és l’hoquei.

· t’agradaria poder-te retirar amb 
l’HC Castellar, amb un equip en ca-
tegories professionals?
Encara no penso a retirar-me. Mentre 
pugui jugar i gaudir del que m’agrada, 
sota una porteria d’hoquei, la catego-
ria és el menys important. 

meri Ballesta ha defensat la porteria del manlleu durant vuit temporades. || cedida

trobat amb el màster. És complicat, 
però si una vol, es pot. Quan fas el que 
t’agrada, ho aconsegueixes lligar tot. 
Marxo ben aviat de casa al matí i torno 
ben tard. Però per mala sort, les noies, 
tot i estar al màxim nivell, no podem 
viure exclusivament de l’hoquei, com 
sí que passa amb els homes. Així que 
ens hem de garantir un futur, treballar 
i jugar a la vegada!

· L’hoquei femení té un gran nivell a 
Catalunya i espanya, però tot i això 
segueix sent difícil fer-se ressò.
Fins ara no ha estat gaire conegut. És 
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La tornada a França de Georgina Gar-
cia s’ha saldat amb una nova victòria 
en dobles al torneig 100k de Contre-
xeville. L’Huracà, fent parella amb la 
georgiana Oksana Kalashnikova, va 
imposar-se a la final i ja és al Top100 
de dobles.

Després de caure a setzens de 
final (contra Anastasia Detiuc, 3/6-
1/6) la setmana passada al torneig de 
Stuttgart-Vaihingen, la tenista castella-
renca va participar amb diferent sort 
al torneig de l’est de França. 

En categoria individual no acon-
seguia superar els quarts de final, des-
prés de caure contra la italiana Marti-
na Trevisan (6/2-4/6-6/7), acusant el 
baix estat de forma que va mencionar 
a l’entrevista a aquest mitjà la setma-
na passada. 

En dobles, com també va confes-
sar, se sent amb més comoditat i fent 
parella amb Kalashnikova aconseguien 
superar a la final  Anna Danilina i Eva 
Wacanno per un contundent 6/3-6/3, 
van guanyar el torneig de dobles sense 
perdre cap set en les rondes jugades.

Gràcies a aquest resultat, Garcia 
entra al Top100 (99 WTA) del rànquing 
mundial de dobles i suma el segon tor-
neig de la temporada després de la vic-
tòria a Obidos (Portugal) amb Cristina 
Bucsa.  || a. San andrÉS

Els ciclistes Oriol Alcaraz i Asier Casado van tornar del Campionat d’Espanya 
disputat al circuit de Xest amb una medalla de plata per equips amb la Selec-
ció Catalana.

Els dos castellarencs van ser seleccionats per representar Catalunya en el 
campionat de ciclisme en ruta cadet, en què Alcaraz va destacar en la cursa en 
línia pels voltants del traçat valencià de 12 km, escapant-se en la segona volta –de 
les quatre a completar– amb un grup de tres corredors. Malauradament van ser 
atrapats en l’últim quilòmetre i una caiguda va deixar el corredor en quarta posi-
ció final, entrant a meta al costat del seu company Sergi Darder, que aconseguia 
pujar al podi juntament amb el madrileny Rubén Sánchez i Antonio González de 
Castella i Lleó. Casado acabava en 46a posició. La Selecció de Madrid s’empor-
tava l’or de la prova i Catalunya la plata, amb Castella i Lleó en tercera posició.

En la contrarellotge, Alcaraz va acabar en la sisena plaça, en una prova en 
què Casado no va participar. El balear Marc Terrasa va ser el guanyador, amb 
Rubén Sánchez i David Gimeno completant el podi. Per la seva banda, Casado 
aconseguia la plata en la contrarellotge d’equips, pel darrere de la Federació 
Basca. Castella i Lleó va completar el podi.  || a. S.a.

Garcia al top100 de dobles Alcaraz i Casado, plata a Xest 

g. garcia ( dreta) amb la parella de dobles a Contrexeville, o. Kalashnikova. || cedida

els integrants de la selecció Catalana cadet de ciclisme en ruta a València. || cedida

tenis | Wta CiCLisme | c. catalUnya
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“Ja soc a l’Acadèmia de Hollywood”

· Com vas rebre la notícia de la 
teva entrada a la prestigiosa aca-
dèmia de Hollywood?
Jo ja era a París, treballant dura-
ment, quan va sortir la notícia. Ho 
vaig saber perquè la gent de cinema 
em felicitava. Em van trucar de Ca-
talunya Ràdio, etc. Poc després vaig 
rebre un correu electrònic de l’Aca-
dèmia de Hollywood notificant-me 
que em convidaven a formar part de 
l’Acadèmia. Havia d’omplir una sèrie 
de dades, enviar foto, em donarien 
codi d’accés... finalment, ara ja puc 
dir que soc acadèmica. 

· Qui ha fet la selecció de totes 
les dones que heu entrat?
Hem entrat molta gent de cop i d’ar-
reu del món. Dones, especialment. 
Crec que és una decisió de la nova 
direcció de l’Acadèmia. Al Festival 
de Cannes, després de la projec-
ció de Dolor y Gloria de Pedro Al-
modóvar –pel·lícula en què he fet 
de muntadora– a l’Hotel Marriott  
vaig coincidir amb el president de 
l’Acadèmia, John Bailey, un direc-
tor de fotografia, i amb la directora 
executiva, Dawn Hudson. Amb ells 
també hi havia Carol Littleton, una 
gran muntadora, va ser muntadora 
d’E.T. l’extraterrestre, per exemple, 
i que forma part de la comissió de 
muntatge. Potser no té res a veure 

amb el fet que m’hagin convidat a mi 
a l’Acadèmia, i aquest fet és només 
una anècdota...

· Com s’han valorat les diferents 
candidatures proposades?
En tot cas, des de la Presidència de 
l’Acadèmia ja fa temps que busquen 
que hi hagi més diversitat, inclusió i 
globalització. Per la llista que ha sor-
tit de nous convidats, veig que això 
és el que han fet. A la llista hi ha 842 
nous membres. Entre les convida-
des a entrar hi ha Sylvie Imbert, 
María del Puy Alvarado, Irene Esco-
lar, Cristina Huete, Núria González 
Blanco, Ana López-Puigcerver, Julia 
Juániz i Beatriz Sequeira. 

· Com funciona, la tria?

Muntadora castellarenca d’èxit,  acaba 
de ser convidada a sumar-se a l’Acadè-
mia de Hollywood, la  prestigiosa insti-
tució cinematogràfica que atorga els 
Oscars i que ella podrà votar

entreVista

teresa Font 
muntadora de cinema

  marina antúnez

La manera de convidar-nos és la se-
güent: hi ha d’haver dues persones 
de cada espcialitat. En el meu cas, 
la de muntatge. Han de presentar la 
meva candidatura a altres que l’han 
d’aprovar. Saben que Carol Littleton 
forma part de la comissió de muntat-
ge. Per tant, és molt possible que ella 
hagi estat la persona que hagi sug-
gerit el meu nom, però no ho sé del 
cert. El que diu l’escrit que m’han en-
viat és que em conviden a ser mem-
bre de l’Acadèmia per haver muntat 
The Man Who Killed Don Quixote, de 
Terry Gilliam, i Pain and Glory, de 
Pedro Almodóvar. Efectivament, 
han estat dues pel·lícules molt im-
portants per a mi. 

· Què t’aporta conèixer l’acadè-

tar a fora, sortir, conèixer directors 
nous, noves perspectives, diferents 
maneres d’afrontar el muntatge. 
Cada nou director és una possibilitat 
d’aprenentatge i de conèixer altres 
cinematografies. El que sí que vaig 
veure és que van estar a punt de no 
televisar el moment de l’entrega del 
millor muntatge a la cerimònia tele-
visada als EUA, però sembla que de 
moment han aconseguit aturar-ho. 

· Professionalment, en quins 
projectes estàs treballant en 
aquests moments?
En aquest sentit, tinc un futur pro-
jecte a Belfast, amb una directora an-
glesa. Això m’ajuda a millorar. Ara 
mateix, soc a París treballant i no 
estic gaire atenta a altres temes... 

La muntadora teresa Font ha estat convidada com a membre de l’acadèmia de Hollywood, en una imatge recent. || cedida

mia de Hollywood?
De moment no m’afecta gaire, en-
cara no he tingut temps per saber si 
m’aportarà alguna cosa més o no. Sé 
que tindré accés a veure un munt de 
pel·lícules per poder votar-les. I, en 
tot cas, m’esforçaré per veure les de 
millor pel·lícula estrangera, per si puc 
aportar coses i votar que es nomini 
la pel·lícula espanyola que seleccio-
ni l’Acadèmia del Cinema Espanyol. 

· Quina relació tindrà el fet de ser 
acadèmica amb la feina de mun-
tadora?
No crec que el fet de ser acadèmica 
suposi tenir més ofertes de feina, no 
ho sé, ni que em faci canviar la meva 
manera d’enfrontar-me al meu ofici. 
A mi, personalment, m’agrada mun-

Cineasta | distinció
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La proposta Eròtic Giust arriba aquest diven-
dres, a les 21.30 hores, als Jardins del Palau 
Tolrà, en el marc de les Nits d’Estiu. Es trac-
ta d’un espectacle musicat que engloba arts 
escèniques, poesia i prosa. La idea és original 
de Marcel Casellas i la porten a terme Miguel 
Gómez (veu), Quim Boix (flabiol, tamborí i gra-
lla), Magalí Sala (violí), Ivó Jordà (gralla i taro-
ta), Marçal Ramon (acordió diatònic), Francina 
Mercadal (trombó), Iu Boixader (contrabaix) i 
Pere Olivé (percussió). 

Al concert, l’espectador hi trobarà atrac-
ció, provocació, insinuació, deler. Aquestes són 
algunes de les arestes d’aquest particular uni-
vers eròtic que construeixen vuit músics al llarg 
d’un espectacle que també combina les arts es-
cèniques, la poesia i la prosa. 

nits d’Estiu amb música 
sensual a ‘Eròtic Giust’
vuit músics actuaran divendres als Jardins del palau tolrà 

La companyia planeta trampolí va presentar l’espectacle

  m arina antúnez

PaLau toLrà | cOncErt

els components d’‘eròtic giust’ actuen aquest divendres, als jardins del Palau tolrà. || cedida

Ángel de miguel garcía a punt de saltar a dintre d’una petita piscina. || m. antúnez

Amb una mirada oberta, recullen des de 
textos escrits expressament per a l’ocasió fins a 
altres escrits que tenen molts segles d’història, 
passant per la formalitat més clàssica, la sensi-
bilitat més delicada o el llenguatge més directe. 

Tots els textos mostren diferents tipus 
de passions que poden despertar les relacions 
humanes en totes les seves formes i colors. Els 
textos són obra de diferents lletristes i poetes 
de vàlua reconeguda com Jaume Ayats, Mi-
quel Desclot, Pep Albanell, Jaume Arnella i As-
sumpta Margenat, entre d’altres, que van ac-
ceptar el repte de vestir melodies amb textos 
que tenen en comú la mètrica i el tractament 
poètic de l’erotisme en qualsevol de les seves 
expressions. La proposta de Casellas explo-
ra la composició musical i escènica a partir de 
dos conceptes: la lletra explícita dels seus ver-
sos i l’estructura rítmica de les seves cançons, 
el giusto sil·làbic.  

?. || ?

nits D’estiu | mirAdOr

L’home ocell de ‘Back 2 classics’

El dia 12, la companyia Planeta Trampolí va 
presentar l’espectacle Back 2 classics davant 
d’una cinquantena de persones, a la plaça d’El 
Mirador. La  jove formació de circ sabadellenca 
treballa, sobretot, amb l’acrobàcia i l’humor.

L’actròbata Ángel de Miguel García va 
pujar divendres a un escenari ben particular, 
un llit elàstic molt versàtil que tant li podia 
servir de llit elàstic, pròpiament, com també 
de suport de trampolí per acabar, al final de 
l’espectacle, xop dins d’una piscina. L’espec-
tacle va incloure humor, rialles, sorpreses...

Back 2 classics entra de seguida pels ulls 
i al cor. Agrada tant a petits com a grans per-
què és proper, íntim, i perquè és molt fresc i 

divertit. I exigent, perquè malgrat que l’espec-
tador rep la proposta com si fos mig impro-
visada, tot està meticulosament calculat, les 
entrades de música, els sons, els moviments 
d’Ángel de Miguel, la posició dels objectes, la 
col·locació de l’actor i acròbata a escena, els 
tramoistes, etcètera. 

Gràcies a aquest esforç de lluïment, però 
de portar-lo a escena amb classe i elegància, 
la idea de la Planeta Trampolí es converteix 
en una creació extraordinària i original. Ideal 
per a les nits d’estiu a l’aire lliure. I per si fos 
poc, l’home que vola sobre del llit elàstic es 
diu Ángel, i potser és d’aquesta manera que 
fa honor al seu nom.  ||  m. antúnez
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–Tu ets blau?
–No, vermell! Soc dels bons!

En joc, un trofeu. O potser, en realitat, molt 
més: guanyar les mítiques olimpíades de Blaus 
contra Vermells de la Festa Major de Can Font - Ca 
n’Avellaneda és qüestió d’honor, i també l’oportu-
nitat perfecta per poder burxar impunement, du-
rant un any, els veïns que hagin perdut. Dissabte a 
la tarda més d’una seixantena de persones es van 
dividir, pel color de la samarreta, en dos equips. 
Disputat el joc del mocador, un partit de bubble 
futbol i el joc popular de la corda, els dos equips 
van arribar a la darrera prova empatats de punts.  
Després de cinc anys d’hegemonia de l’equip Ver-
mell, els Blaus van aconseguir emportar-se el títol 
èpicament. I ho van celebrar com es mereixien.  

“Ha estat la millor Festa Major que s’ha 
celebrat en molt de temps!”, fa balanç Noé Por-
ras, president de la Penya Arlequinada, entitat  
que cedeix el seu espai a l’organització de la festa, 
l’Associació de Can Font - Ca n’Avellaneda, presi-
dida per Roser Gabarró. “Les coses que s’havien 
fet fa 40 anys, que molts havíem viscut durant 

Una Festa major cada 
any més animada

La festa Holi, una de les activitats més animades per als més petits.  || cedida

la infància, ara es reviuen. Les hem calcat i les 
hem intentat millorar”. I, una vegada ha acabat 
el cap de setmana de celebració, ja es comença a 
pensar en la Festa Major de l’any que ve: les en-
titats s’han reunit i han fet una valoració del que 
ha tingut més èxit i s’han proposat repensar el 
que pot funcionar millor.

L’esperit del cap de setmana ha estat de fra-
ternitat, com de costum. “La germanor que hi 
havia entre els socis de la Penya Arlequina-
da durant la Festa Major ara també és entre 
els veïns. S’ha recollit com a herència”, asse-
gura Porras.

Com és habitual des de fa 5 anys, l’activitat 
més multitudinària va ser ‘Tu vecino me suena’, 
divendres a la nit. Va atraure centenars de perso-
nes i involucra els veïns més atrevits, que es dis-
fressen d’algun artista famós i pugen a l’escenari 
per imitar-lo. “Cada vegada hi ha més gent i més 
participants, i el nivell és més alt. Està molt tre-
ballat: són moltes hores assajant, molts recur-
sos. I l’ambient és perfecte, molt familiar. Fa 
molta gràcia que surti a l’escenari el teu veí”.

Futbet, la festa Holi, el torneig de botifarra i 
mahjong, àpats, exhibicions de ball, inflables a la 
piscina... Any rere any, la Festa Major se supera. 

urBanitZaCions | cAn FOnt-cA n’AvELLAnEdA

  g. Plans  

Aquest divendres, 19 de juliol, se celebra la 36a Revetlla de Sant Jaume organitzada 
per l’Agrupació de Veïns del Pla. A les 18 hores s’ha preparat un taller de percussió i 
tambors. A les 20.30 hores, un botifarrada i, a les 22 h, concert d’havaneres amb La 
Petita Havana, durant el qual se servirà cremat de rom.

Dissabte 20, al matí, les activitats s’iniciaran a les 10.30 hores, amb el “Desper-
tar del veïnat” amb tallers de percussió, malabars i jocs de circ. A les 17 hores s’han 
previst jocs infantils i, a les 18 hores, festa de l’escuma. A les 21 hores tindrà lloc l’es-
perat sopar de veïns i, a les 23 hores, arrencarà el ball de revetlla, enguany, altra ve-
gada amb el grup Remember Music Show.

Amb més de 300 actuacions en 4 anys s’ha convertit en l’èxit de la temporada 
passant per sales de ball com Luz de Gas, parcs temàtics com Port Aventura fns a 
grans escenaris de Festa Major.

L’equip format per 5 ballarins-animadors i un DJ té una missió en comú: que el 
públic participi amb la música i el ball d’aquestes èpoques. Un espectacle divertit, 
fresc i sobretot molt ballable.

Qui ho vulgui podrà gaudir dels hits que ens han acompanyat durant tota la vida, 
música de totes les èpoques i coreografies dels anys 70,80 i 90.

Diumenge s’han previst tallers creatius infantils i un torneig de macro-escacs. 
A les 12 hores es farà una actuació del Ball de Bastons, i després, un vermut popu-
lar. La revetlla finalitzarà a les 19.30 hores, amb les sardanes de la cobla Vila d’Ole-
sa, coca i cava.  ||  m. antUnez

s’enceta la revetlla 
de sant Jaume

remember music show actuarà dissabte a la nit a la revetlla de sant jaume.  || cedida

 La festa se celebrarà els dies 19, 20 i 21 i de juliol

36a eDiCió | EL pLA

saLa De Petit Format | EspEctAcLEs

Es clou el 10è Stage de Teatre 
Musical d’Espaiart, aquest dissabte

Espaiart, escola d’arts escèniques, presentarà aquest dissabte a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu el resultat final de l’stage de teatre i musicals que ha dut a terme aquest mes de juliol. 
Amb aquesta edició, ja són 10 anys d’experiència que avalen aquest curs de teatre musical 
basat en la tècnica, i la interpretació vocal i teatral, amb apunts de dansa i moviment escènic.

Les representacions es podran veure dissabte. A les 19 hores, amb la proposta del 
grup infantil Pometa Power; a les 21 h, amb 7 Pecats, amb el grup de joves. En aquesta ses-
sió també es podrà gaudir d’un tastet vocal que ha preparat el grup d’adults després de les 
sessions de cant i interpretació que han rebut de la logopeda i professora de cant, Carla 
Jover. Les classes de l’stage han estat dirigides per l’actor, director i productor Albert Grà-
cia i la directora Sílvia Sanfeliu.

Durant aquests 10 anys, per Espaiart han passat professionals com Xavier Torras, 
Anna Mateo, Laia Piró, Sílvia Sanfeliu, Patrícia Paisal, Ivan Labanda, Júlia Bonjoch, etc., 
i s’han presentat espectacles basats en El Rei Lleó, Mamma Mia, Matilda, El Mag d’Oz, Sis·
ter Act i Chicago, entre d’altres.

El curs d’enguany ha estat acuradament farcit de propostes culturals i pedagògiques. 
El curs que ve ja compta amb propostes d’activitats, Segons Sònia Gatell, directora d’Es-
paiart, “tota aquesta feina és, per a nosaltres, la il·lusió amb què obrim la porta cada dia i, 
amb els esforços, la recompensa és immensa”.   ||  redacció
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Mucca Failate serà un dels grups 
convidats a l’aniversari de Radio 
Teletaxi, que tindrà un caràcter so-
lidari i que tindrà lloc el dia 15 de se-
tembre a Illa Fantasia, a Vilassar de 
Dalt.  Sota el lema “La fam no fa va-
cances” el festival solidari compta-
rà amb artistes, a més de Mucca Fai-
late, com Estopa, El Arrebato, Paco 
Candela, DeMarco Flamenco, Kiko 
i Shara, La Húngara, Ecos del Rocío 
i Henry Méndez, i fins a més de tren-
ta artistes. Tots ells actuen de forma 
desinteressada per una bona causa, 
aconseguir aliments bàsics pel Banc 
dels Aliments.

Amb el preu d’una entrada, 
l’acompanyant podrà accedir al  re-
cinte aportant un lot d’aliments no 
caducs destinats al Banc dels Ali-
ments. Els nens de fins a 12 anys no 
paguen, però sí que han de portar 

mucca Failate, solidaris 
amb radio teletaxi

mucca Failate actuarà a l’aniversari de radio teletaxi. || cedida

  marina antúnez

músicA i FEstivAL

un lot, que es podrà entregar el 
mateix dia a la zona d’aparcament 
habilitada pel Banc dels Aliments. 
També es poden imprimir les en-
trades per Internet.

Les portes del parc aquàtic 
s’obriran a les 9 h i les actuacions 
començaran a les 11 h. A més de mú-
sica en directe, totes les instal·lacions 
d’Illa Fantasia estaran obertes.

Mucca Failate és una formació 
vallesana que va néixer l’any 2009 a 
Terrassa amb un estil pop rock. Juan-
ka Sánchez és el vocalista del grup, 
que també compta amb Sergi Gaitán 
(bateria), Israel Pérez (baix), i Adrià 
Velasco (guitarra) i Sergi Camps  (te-
clats), membres castellarencs del 
grup. Properament s’hi incorporarà 
Manuel Benítez (guitarra elèctrica).

A més, fins aquest dia, qui vul-
gui pot trucar a Radio Teletaxi, al 93 
466 18 19 perquè posin una de les can-
çons de la formació vallesana, a triar 
entre “Rota” i “Bonita melodía”. 

El proper 15 de setembre, l’emissora celebra 

l’aniversari amb una festa solidària

CasteroCKFest 
músicA

Aquest divendres, a les 20.30 h, 
el festival Casterockfest oferirà 
el darrer dels concerts a la plaça 
de Cal Calissó, amb l’actuació de 
Walking to the Bar. Queda suspe-
sa la sessió del dia 26. La cita amb 
la música rock que arriba a de la 
mà d’aquesta banda d’aquest di-
vendres tindrà una durada d’una 
mica més d’una hora. 

Walking to the Bar va néi-
xer en el sí de l’escola Artcàdia 
l’any 2017. Compta actualment 
amb set components: Mònica Gi-
ménez (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 reper-
tori, recuperen clàssics del rock 
amb temes dels The Beatles, Po-
lice, Queen, The Clash,  i també 
ritmes de Peret, Jarabe de Palo, 
Sopa de Cabra i, fins i tot, Aretha 
Franklin, i inclou també un parell 
de temes propis.    || redacció

Walking 
to the Bar 
tanca el 
festival rock

almudena Carracedo al costat de Pere joan Ventura, director del Bram!|| cedida

Premi PúBLiC | BrAm!

Mongetes per 
a Almudena 
Carracedo
La cineasta madrilenya Almudena 
Carracedo ha rebut el guardó acre-
ditatiu del Premi Especial del Pú-
blic de la Mostra de Cinema de Cas-
tellar del Vallès BRAM!, de la mà 
del president del Club Cinema Cas-
tellar i director de la mostra, Pere 
Joan Ventura. 

Aquest, és un guardó simbòlic 
que l’organització del festival ator-
ga a la pel·lícula més ben valorada 
pels espectadors i que consisteix en 
un sac d’un quilo de mongetes del 
ganxet conreades a la masia de Can 
Casamada, un producte que comp-
ta amb la denominació d’origen Va-
llès-Maresme. 

Carracedo ha rebut aquest 
guardó pel valorat documental El 
silencio de otros, que va dirigir amb 
Robert Bahar (que també rebrà un 
sac de mongetes). El film va obtenir 
una puntuació mitjana de 8,96 punts, 
la més alta de la història del BRAM! 
(igualada amb Pride, el film guanya-
dor de l’edició de 2015).

El film revela la lluita silenciada 
de les víctimes del règim de Franco, 
que continuen buscant justícia fins 
als nostres dies. Filmada durant sis 
anys, la pel·lícula segueix les víctimes 
i els supervivents del règim a mesu-
ra que organitzen la denominada 
“querella Argentina”, i confronten 
un “pacte de l’oblit” sobre els crims 
que van patir.

El silencio de otros es va impo-
sar per només nou centèsimes a La 
noche de 12 años, d’Álvaro Brechner 
(que va obtenir 8,87 punts). En tercer 
lloc va quedar situada la sèrie Arde 
Madrid, dirigida per la castellarenca 
Anna R. Costa i per Paco León, amb 
8,85 punts.  ||  redacció
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DestaQuem exPosiCions i aLtres

agenda del 19 al 28 de juliol de 2019

divendres 19  
 
 
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 

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’, actu-
acions 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

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, música d’arrel sensual
Jardins del palau tolrà
Organització: Ajuntament 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dissabte 20
 
 
A partir de les 10.30 h – ProPosta 
36a revetlla de sant jaume 
carrer de sant Jaume 
Organització: Agrupació de veïns 
del pla 

19 h – teatre
Pometa power
representacions del 10è stage de 
teatre musical
sala de petit Format de l’Ateneu
Organització: Espaiart

21 h – teatre
7 pecats
representacions del 10è stage de 
teatre musical
sala de petit Format de l’Ateneu
Organització: Espaiart

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 
 
 
 
dimarts 23 
 
 
19 h – ProPosta
Ple municipal 
ca l’Alberola
Organització: Ajuntament

20.30 h -  BaLL 
open curs de bachata i roda  
cubana 
plaça de cal calissó 
Organització: Ajuntament 
 
 
 
dijous 25 
 
 
11 h – ProPosta 
sessió informativa sobre contrac-
tes de pràctiques a l’ajuntament. 
Adreçada a joves d’entre 16 i 29 
anys 
servei Local d’Ocupació  
(c. portugal, 2) 
Organització: servei Local d’Oc 
pació

21.30 h - músiCa
audició de sardanes amb la Cobla  
d’amsterdam
pl. del mercat
Organització: AsAc i Ajuntament

 
 
 
 
 
 
 
 

divendres 26 
 
 
21.30 h  - músiCa 
Concert de la Cobla Ciutat de 
girona: ricard Viladesau. De 
músic a mite 
Jardins del palau tolrà 
Organització: Ajuntament 
 
 
 
dissabte 27 
 
 
22 h  - ProPosta 
Cinema a la fresca:  
‘resacón en Las Vegas’ 
plaça de cal calissó 
Organització: Ajuntament i
El calissó d’en roca 

Cinema a la fresca:
La màscara
dissabte · 22 h · plaça calissó

És una pel·lícula americana dirigi-
da per chuck russel, estrenada 
l’any 1994. És del gènere de comè-
dia i està protagonitzada per Jim 
carrey. el film s’inspira en una sèrie 
de còmics publicats per dark Horse 
comics. Stanley ipkiss és un banal 
empleat de banca. la seva pas-
sió són els ‘cartoons’ de tex avery. 
Un  vespre, troba un antic mascarot 
dotat de poders extraordinaris que 
revela la personalitat exagerada del 
seu posseïdor. cada vegada que se’l 
posa, esdevé  the mask, un perso-
natge esbojarrat segur d’ell mateix i 
ple de recursos.  

exposició permanent: 
“trenquem reixes per la llibertat” 
Exterior de l’Escola municipal 
d’Adults

exposició permanent d’escultures de 
josep Llinares 
Ermita de sant pere d’Ullastre
visites concertades: 650008074

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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FarmàCies De guàrDia 
 
 
divEndrEs 19 PermanYer 
dissABtE 20 ros 
diUmEnGE 21 YangÜeLa 
diLLUns 22 CataLunYa 
dimArts 23 FenoY 
dimEcrEs 24 euroPa 
diJOUs 25 CasanoVas 
divEndrEs 26 ros 
dissABtE 27 PermanYer 
diUmEnGE 28 CasteLLar 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. St. esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · balmes, 57
Farmàcia m. D. ros 
937 145 025 · av. St. esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia europa 
937 472 890 · barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar 
937 203 825 · ctra. Sabadell, 3

DeFunCions 

servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de Sabadell i terrassa.

Farmàcies servei 24 hores sabadell:
farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“No s’ha de tenir mai por de l’altre perquè, per a l’altre, l’altre ets tu.”
Andrea Camilleri

memÒries De L’arxiu D’HistÒria 

@tsegui @maiteazorin @jordimateo70
migdia al castell de clasquerí piscina natural eclipsi lunar

instagram · @lactual

Tots els assistents al casament de Quim Capdevila i Maria Carbonés, retratats al pati de la Fonda 
Sant Esteve, després del dinar de celebració. La fonda del matrimoni Baqués-Estapé, situada al 
carrer Major, era en aquells temps el lloc més adequat per als àpats nupcials. Un parell d’homes 
encara estan fumant-se el puro havà de “ben dinat”. Entre la núvia i el nuvi veiem el mossèn que 
els havia casat. || fonS: JoSep m. ferrer Voltà ||aUtor: deSconegUt || text: albert antonell || arxiUHiS-

toriacaStellar@gmail.com

Casament castellarenc (3), 4 de març de 1946

penúltima

antonia torras monistrol
93 anys · 16/07/2019

teLèFons Dinterès: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · Servei de català 937 143 043 · centre de Serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · Jutjat de pau 93 714 77 13 · oSb  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775
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la contra

antònia altimira

Passàvem les actes a 
mà en un llibre amb 
ploma estilogràfica

Ha estat 45 anys treballant a l’Ajuntament
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Va començar amb 17 anys a treballar a l’Ajuntament i se 
n’ha estat 45. Fa tres mesos es va jubilar i confessa que no 
deixa enrere companys de feina, sinó amics. Ha vist passar 
vuit alcaldes i ha treballat braç a braç amb tres secretaris

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
alegre
un defecte que no pots dominar?
Soc rondinaire
una persona que admires?
leo messi
Quin plat t’agrada més?
pasta de tota mena
un color
blau marí
un animal?
gat
un cantant?
leonard cohen
una pel·lícula?
‘blade runner’
un llibre?
la trilogia d’’el guardián invisible’
un viatge pendent?
betlem i la zona de palestina
un record?
el castellar de l’any 1965

”

“

· Vas entrar a l’ajuntament el 
1974. Quina va ser la teva prime-
ra feina?
Recordo que era un estiu que fèiem 
uns abonaments per a les piscines 
descobertes. En principi era per a 
juny i juliol. Potser els devia agradar 
perquè tots eren molt grans i quan 
vaig fer 18 anys ja em van cridar. Érem 
l’Anna Maria, que en devia tenir 40 i 
escaig, el Joaquim Lluch, el Joan Taló, 
el secretari i jo. Érem cinc persones 
a part de la policia i dues brigades.

· Pensaves aguantar tant de 
temps al consistori?
Ho veia com una feina temporal. Tota 
la vida havia vist l’Anna Maria, el 
Lluch i m’imaginava, mare de Déu, 
poder estar a l’Ajuntament! Vaig 
estar potser  tres o quatre anys amb 
aquests companys. La meva prime-

ra feina va ser el padró d’habitants, 
que el vaig fer a mà. Castellar tenia 
aleshores 6.000 habitants.

· Havies de fer bona lletra?
Sí , sí. Quan féiem les actes de plens i 
les juntes de govern també les passà-
vem a mà en un llibre amb una ploma 
estilogràfica. Primer en castellà i, a 
partir dels ajuntaments democràtics, 
en català i castellà. Van comprar una 
màquina d’escriure elèctrica que era 
una passada. Llàstima que no esbor-
rava ni feia còpies.

· Durant la teva etapa a l’ajunta-
ment has conviscut ambvuit alcal-
des. Com ha  estat l’experiència?
Ara treballen de polítics, abans els al-
caldes tenien una altra feina i la de-
dicació al consistori era a més a més.  
Cada època té la seva cosa i no pots 
tornar enrere.

· Com recordes el moment de la 

mort de l’alcalde miquel Pont?
Va ser una situació molt estranya per-
què no recordes ben bé què va passar. 
Sé que va anar a Itàlia i uns deien que 
havia menjat alguna cosa que no se li 
havia posat bé o un infart. Hi va haver 
una mica de caos. Aleshores teníem 
un secretari, el Norbert Llaràs, amb 
molta empenta, i va agafar les regnes 
de la situació. Van organitzar de se-
guida un viatge per anar a Itàlia per 
repatriar-lo. El seu fèretre va estar 
exposat durants dos dies i dues nits, 
custodiat per dos policies munici-
pals vestits de gala. Va ser impactant.

· el 1994 l’ajuntament es traslla-
da del carrer major al Palau tolrà. 
teníeu problemes d’espai a la ubi-
cació anterior?
Recordo que al carrer Major havien 
adaptat els baixos on hi ha ara l’Ar-
xiu.  Allà hi havia Urbanisme i Recap-
tació. A dalt hi havia hisenda i alguna 
altra cosa. El que era Secretaria i Al-

caldia era en un edifici adjunt. Havia 
començat a entrar gent i estàvem una 
mica justos. 

· Per la teva feina també has tin-
gut molta relació amb els secre-
taris norbert Llaràs, juli Boade-
lla i josep Colell. Com ha estat la 
relació amb ells?
El Cristòfol Torra també va ser secre-
tari durant un temps, ja que sempre 
que faltava un secretari l’agafaven a 
ell com a substitut. Tots érem joves, 
vam créixer junts i vam fer una bona 
pinya. El Llaràs va ser el primer se-
cretari que vaig conéixer una mica 
més jove. La resta de secretaris venia 
aquí a jubilar-se i eren una mica més 
grans. I amb el Juli és amb qui més 
m’he avingut i he treballat amb ell 
durant 25 anys.

· tenies clara l’edat de jubilar-te ?
Tenia clar que no volia fer-me gran 
a la feina, volia fer-me gran fora, fent 

coses que m’agradessin. El meu marit 
feia cinc anys que estava jubilat. De 
vegades arriba a un punt que ja en 
tens prou.

· Després d’estar-t’hi 45 anys, 
quin balanç fas de l’administra-
ció municipal?
Penso que si pots ajudar, s’ajuda. Evi-
dentment que no tens la vareta màgi-
ca per solucionar tots els problemes. 
El resultat final és que Castellar pot 
estar content del servei que es dona 
des de l’Ajuntament.

· Quantes ordres del dia, actes 
de junta de govern, plens i edic-
tes has fet?
No ho sé. Però multipliquem-ho ràpid. 
Una junta de govern per setmana per 
45 anys, afegeix-li un ple al mes llevat 
d’un extraordinari i comença a comp-
tar... Abans escoltaves el ple en una 
cinta, ho feies en fred i coneixies el 
tarannà de la gent quan parlava. 

 jordi rius


