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Setmanari d’informació local

Una parella es serveix cava durant la celebració del tradicional sopar de les festes del carrer Sant Jaume que va tenir lloc el cap de setmana passat. || q. pascual

Un brindis 
per l’estiu

Giménez repeteix presidència
del Consell Comarcal
L’alcalde de Castellar revalida el càrrec un segon mandat gràcies 
al pacte de govern entre PSC, Junts per Cat i En Comú Guanyem

Les festes del Pla marquen
l’inici de les vacances a Castellar
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AIDA LÓPEZ // Costa Rica AINHOA ARRABAL // Lanzarote

actualitat

LOLITA LÓPEZ// Castilléjar

“Aniré a Costa Rica amb una amiga. No és un 
viatge organitzat, no tinc ni planning. De mo-
ment, només tenim el vol agafat, ho hem fet per 
googleflights. L’allotjament no el tenim perquè 
anirem sobre la marxa. La idea és fer couchsur-
fing. És un sistema d’intercanvi. La gent que 
està apuntada a la xarxa t’ofereix dormir a casa 
seva de manera gratuïta. Ja ho he fet altres ve-
gades i l’experiència ha estat molt bé. Tothom 
era molt simpàtic i s’oferien a ensenyar-nos la 
ciutat. El bitllet d’avió el vam treure fa un mes 
i mig i ens va sortir per 450 dòlars. I el pressu-
post total que tinc és de 700 euros. Anem de 
motxilleres, no paguem ni maleta a l’avió. Jo 
soc d’anar a la aventura”. 

“Jo ja he fet les vacances perquè treballo a l’hos-
taleria. He anat a Lanzarote amb la meva pare-
lla. Vam estar-hi deu dies i ho vam planificar tot 
per internet. Vam llogar un cotxe, un aparta-
ment i cada dia fèiem excursions. Ho vaig agafar 
tot pel mòbil, mirant webs com Expedia, eDre-
ams, Vueling i sobretot Booking, per compa-
rar preus i mirar comentaris. Quan mires els 
comentaris, s’ha de buscar l’opinió general. Si 
trobes deu comentaris positius i un de negatiu, 
t’has de creure l’opinió més homogènia. L’illa 
m’ha agradat molt, l’hem pogut recórrer sen-
cera, i com hem anat fora de temporada, no 
hi havia massificació. El pressupost ha estat 
d’uns 300 € per persona”.  

“Per aquest estiu tinc planejat fer tres viatges 
diferents. D’una banda, amb la meva parella, 
portem la meva mare al seu poble d’origen, a 
Castilléjar (Granada), perquè visiti el seu germà 
i la família. Aquest viatge el fem en cotxe i l’hem 
organitzat pel nostre compte. Però també ani-
rem a Andorra i Jaca. Aquests dos viatges els 
hem planificat a través d’una agència, perquè 
hi ha propostes per a majors de 60 anys que 
surten molt bé de preu. Hem escollit aques-
tes destinacions perquè a Andorra ens agrada 
anar cada any, sobretot per gaudir de la natu-
ra, tot i que també aprofitem per fer compres. 
I a Jaca, anem a un balneari, per descansar i 
relaxar-nos”.     || cristina domene 

on marxen els castellarencs?
Mentre que alguns ja han gaudit dels seus viatges, altres estan preparant les maletes per començar les vacances

vACANCES | dEStinaCionS

ISAAC PRAT // O Grove

“He anat amb la família 10 dies de vacances a 
un poble de Galícia que s’anomena O Grove, al 
costat de l’illa d’A Toxa, perquè la meva dona 
té família allà i cada any hi anem. Hem estat 
molt bé. És una petita península, que viu de 
la pesca i del turisme, amb pocs habitants, i 
sembla que retrocedeixis en el temps. El pa 
encara el reparteixen casa a casa. És un bon 
lloc per anar amb nens, perquè hi ha tranquil-
litat i perquè està tot envoltat de platges. A 
més, a prop hi ha l’illa d’A Toxa, coneguda 
pels sabons i pels productes d’higiene. I ara 
toca treballar. Et fas a la idea que tu ja has 
gaudit i que ara els toca a uns altres, marxar 
de vacances”.

vacances
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repunt de feina 
amb les vacances
Quan arriba l’estiu hi ha oficis i feines que s’intensifiquen. 
És el cas de les obres, l’hosteleria i els tallers mecànics

“Estem fent millores a les voreres del carrer 
Barcelona, canviant el bordó i millorant el pa-
viment des de fa una setmana i uns dies. L’es-
tiu és una època en què es causa menys mo-
lèsties al veïnat i solen haver més obres, molts 
municipis aprofiten per fer millores en perío-
de de vacances.”

“Treballar a l’estiu, amb la calor, ho por-
tem de la millor manera que podem. Ens hidra-
tem molt, quan podem fem descansos a l’om-
bra. Les feines s’han de fer tant a l’hivern com 
a l’estiu, el problema és quan hi ha tempera-
tures molt elevades, com aquests dies. Procu-
rem donar una mica més de marge als treba-
lladors, reduïm el ritme de treball, bevem més 
aigua... Amb els temps, el cos s’aclimata una 
mica més, tant al fred com a la calor, però ho 
passem malament, no portem termòmetre per 
no ser-ne conscients i mirar-lo tota l’estona. Els 
dies abans de Sant Joan, que va haver-hi una 
onada de calor, una tarda que vam decidir ple-
gar. Van ser unes hores ‘perdudes’, però som 
persones i s’ha de prioritzar.”

De dalt a baix: Sánchez, fent una vorera; valero, servint un esmorzar, i Giménez, revisant un motor. || c. d. 

Óscar Sánchez
Encarregat d’obres

“A banda dels esmorzars i berenars, som ge-
lateria, per això ara és la nostra època forta. 
Quan arriba la calor, la gent surt més, li agrada 
més passejar i ve de gust alguna cosa fresca. No 
només són els gelats, també oferim d’elaboració 
pròpia l’orxata, els granissats... Sempre tenim 
molta feina. La nostra terrassa s’omple molt, i 
el menjador també, però els dies que més cli-
ents tenim són els dissabtes al matí, pel mer-
cat, perquè la gent va a comprar, també estan 
de relax... i els divendres a la tarda-nit.” 

Maria del Carmen valero
Propietària de La Jijonenca

“Quan arriba l’època de la calor, hi ha un aug-
ment de feina en el taller, sobretot els mesos 
de maig, juny i juliol. El motiu és perquè la gent 
vol marxar de vacances amb el cotxe a punt. 
El que més es demana es fer una revisió, canvi-
ar les rodes, passar les ITV i carregar els aires 
condicionats. La nostra recomanació és que, 
si han de fer trajectes llargs amb el vehicle o si 
les vacances són una ruta amb el cotxe, facin 
aquesta posada a punt. Si volen marxar tran-
quils i conduir amb seguretat és la millor opció.”

“El fet de tenir més feina ho portem bé, 
és bo per al negoci, però hi ha dies de tot. Hi ha 
jornades que no donem a l’abast i a hores d’ara 
ja pensem en les vacances, nosaltres tanquem 
a l’agost. Per això, la gent que vulgui revisar el 
cotxe no s’ha d’esperar fins l’últim moment. 
Nosaltres intentem donar cita a tothom, i ara 
que només obrim al matí, a la tarda tanquem 
però estem dins treballant, traient feina. No 
volem deixar ningú sense el cotxe a punt. I , 
per cert, a la carretera, precaució!”
  || cristina domene

Albert Giménez
Mecànic del taller Siscu Mecànic

“Som cinc persones treballant. Una 
d’elles l’hem contractada només per fer re-
forç d’estiu. Després de set anys, ja sabem 
com fer els torns i posar més personal en els 
pics de feina. El que és complicat és trobar 
personal, nosaltres tenim un personal súper 
bo, que ja fa temps que està amb nosaltres.” 

“El més difícil de treballar a l’estiu és que 
tothom fa festa i vacances, i tu, no. És el que 
s’ha de saber gestionar. Saps que no pots fer 
les vacances quan toquen, que els viatges els 
has de fer al novembre i que només tens un 
dia de festa a la setmana. El dimecres, quan 
tanquem, intentem fer el que no podem fer el 
cap de setmana. Sortir, desconnectar i estar 
amb la família.”

vacances
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Després d’uns mesos marcats per la 
campanya electoral, la constitució del 
nou consistori i l’arrencada del nou 
equip de govern, el curs polític es va 
tancar a Castellar amb un ple dens i 
carregat de mocions. Durant més de 
tres hores es va debatre sobre temes 
urbanístics, habitatge i, sobretot, sobre 
qüestions mediambientals. El desenvo-
lupament del ple viscut aquest dimarts, 
i vistes les primeres accions engegades 
per l’equip de govern, fa evident que la 
lluita contra el canvi climàtic o l’emer-
gència climàtica –per fer servir els dos 
conceptes més emprats pels polítics 
locals– serà un dels eixos més impor-
tants de l’agenda política del mandat 
que arrenca ara –no legislatura, com 
es va matisar en diverses ocasions du-
rant la sessió plenària.

Abans de la part deliberativa, que 
va incloure sis mocions –una de Junts 
per Castellar i cinc d’ERC–, l’equip de 
govern va informar sobre la liquidació 
definitiva del Consorci que havia de de-
senvolupar les ARE al Nou Eixample 
i Turuguet –plans per facilitar la cre-
ació d’habitatge promogut pel tripar-
tit a finals de la dècada passada que no 
es van arribar a desplegar. Tal com 
va explicar el tinent d’alcalde de Pla-
nificació, Pepe González, es tractava 
d’una qüestió administrativa perquè, 
de facto, “el consorci està liquidat 
des del 2015”. 

El ple també va aprovar una mo-
dificació puntual del POUM que ha de 

facilitar que l’Incasòl pugui fer pisos de 
protecció oficial a la zona de la plaça 
de la Miranda. “Des de fa uns mesos 
estem negociant amb l’Incasòl per 
entrar al seu programa del 2020 de 
creació d’habitatge públic”, va expli-
car González, fet que es pot traduir en 
uns trenta habitatges de lloguer soci-
al. La proposta va comptar amb el su-
port del principal grup de l’oposició, 
ERC. Tot i això, Oriol Martori va con-
siderar que el més idoni “no hauria de 
ser una única promoció perquè per 
a Castellar caldrien promocions de 
15 o màxim 20 habitatges, que s’ave-
nen millor a la tipologia del munici-
pi”. Junts per Castellar va ser l’única 
formació del ple que va votar en con-
tra de la proposta perquè, segons va 
argumentar el seu portaveu, Pau Cas-
tellví, no s’ha donat prou informació 
als veïns de la zona i, de fet, “hi ha un 
moviment veïnal específicament po-
sicionat contra aquesta modificació 
del POUM”. Sobre aquesta qüestió, el 
regidor de Planificació va puntualitzar 
que el projecte “no es farà de forma 
immediata”. A més, va assegurar que 
la intenció de l’equip de govern, apro-
fitant la construcció d’aquests habi-
tatges, és fer un pla d’inversions a la 
zona de la plaça de la Miranda “per 
posar-la en valor”.

junts demana un canvi d’ubicació

L’endemà del ple, Junts per Castellar va 
fer pública una nota de premsa en què 
informaven que han “instat l’equip de 
govern a identificar altres zones més 
adequades per fer aquesta promoció, 
i hem ofert la nostra col·laboració a 
fer el canvi possible, políticament, 
un cop s’identifiqui un emplaçament 
alternatiu”. Afirmen que també s’han 
ofert “als promotors del moviment ve-
ïnal contra el projecte a representar 
la seva perspectiva a l’Ajuntament”.

La part resolutiva del ple també 
va incloure renovar l’adhesió de l’Ajun-

Un ple dens abans de les vacances
S’aprova una 
modificació del 
PoUM, una moció 
per prevenir incendis 
i una sobre els presos

  J.G.

sota el paraigua de plans d’actuació més 
generals i, com va recordar el regidor 
Pepe González, s’ha creat una àrea de 
Transició Ecològica i s’ha aprovat un 
decàleg d’actuacions per combatre la 
situació d’emergència ambiental que 
viu el planeta. Sobre el tema del fibro-
ciment, la regidora ponent d’ERC, Do-
lors Ruiz, va assenyalar que la qüestió 
de fons era “posar sobre la taula i in-
formar sobre les ajudes en l’àmbit ca-
talà per a la retirada d’aquest mate-
rial” nociu i que hi hagi un tractament 
correcte del material que els veïns fan 
arribar a la deixalleria municipal. En 
aquest sentit, Pepe González va infor-
mar que s’havien rebut 40.000 quilos 
de fibrociment els darrers quatre anys 
a la deixalleria, “cosa que demostra 
la feina que s’està fent”. En el debat 
sobre la reducció de plàstics, el porta-
veu d’ERC, Rafa Homet, va destacar 
la possibilitat de promoure economia 
circular si alguna entitat local del ter-
cer sector crea un servei de lloguer de 
vaixelles per evitar els plàstics. El go-
vern va respondre que s’havia aprovat 
fa dies una directiva per eliminar-los 
dels equipaments municipals així com 
dels actes que impliquen subvencions o 
col·laboracions de l’Ajuntament. 

La qüestió dels punts per guar-
dar bicis plegables era una acció con-
creta proposada per ERC “per la 
manca de model de poble adaptat 
a l’ús de la bicicleta”, va dir Marto-
ri. L’alcalde va afirmar que es vol fo-
mentar la mobilitat sostenible i  hi ha 
la voluntat de fer-ho obrint un espai als 
grups polítics i als agents de la vila que 
permetin tenir un pla de mobilitat que 
substitueixi l’actual, ja superat. La pro-
posta presentada per ERC finalment 
va ser descartada perquè l’equip de 
govern no la va considerar prioritària. 

La darrera moció d’ERC sobre 
la biomassa va quedar sobre la taula 
per cercar un acord en un proper ple 
després d’un llarg debat.  

tament al Servei d’Ajuda a Domicili 
(SAD), que gestiona el Consell Comar-
cal, i l’atorgament de la Medalla de la 
Vila, a títol pòstum, a Joan Alonso, que 
va ser cap de la policia local més de 30 
anys. Sobre aquesta darrera qüestió, 
Marga Oncins (CUP), va voler introdu-
ir una reflexió que qüestionava “aquest 
tipus de reconeixements públics en 
ple segle XXI”. “Si es dona cada any, 
creiem que pot perdre el sentit pro-
fund que ha de tenir”, va argumentar 
Oncins. En aquest sentit, l’alcalde, Ig-
nasi Giménez, li va recordar que, “per 
exemple, les Creus de Sant Jordi 
també es donen cada any”. 

mocions mediambientals

La part deliberativa del ple es va cen-
trar en qüestions mediambientals, tret 
d’una moció d’ERC sobre la llibertat 
dels presos polítics –que va prospe-
rar gràcies a l’abstenció recurrent ja 

de l’equip de govern en aquest tipus 
de propostes– i que va tenir l’oposi-
ció “rotunda” del regidor de Ciuta-
dans, Matías de la Guardia, perquè, 
segons va dir, “dificulta la convivèn-
cia al poble”.

Junts per Castellar va aconse-
guir aprovar la seva moció sobre pre-
venció d’incendis, una proposta que 
es va fer arran del paorós incendi de la 
Ribera d’Ebre. “És positiu que com 
a municipi adoptem un posiciona-
ment més nítid a favor de la preven-
ció dels risc d’incendis forestals”, va 
defensar Castellví. ERC, en canvi, no va 
comptar amb el suport de l’equip de go-
vern en les seves mocions sobre retira-
da de fibrociment, reducció de plàstics 
i instal·lació de taquilles per guardar bi-
cicletes plegables. En els tres casos, el 
posicionament negatiu del govern va 
ser similar: segons van dir, són qüesti-
ons concretes que ja s’estan abordant 

Un moment del ple de dimarts passat. || c.d.

Els membres de la nova junta directiva de Junts x Castellar. || o. homet

El passat dilluns 22 de juliol al ves-
pre, l’assemblea de Junts per Cas-
tellar va elegir la nova junta direc-
tiva de la formació pels propers 
dos anys. El nou equip el presidi-
rà Pepi Ramon i estarà integrada 
per  Llorenç Serres, Joan Juni, Pau 
Castellví, Víctor Moreno, Esther 
Font, Jordi Vidal, Montserrat Cu-
curull, Xavi Alier, Alba Cañadell, 

L’assemblea de Junts x Castellar escull nova executiva 

Pepi ramon presidirà 
la nova junta durant 
els pròxims dos anys

Lluís López,  Lola León i Joan Bar-
rios, aquest últim en el seu rol com 
a cap local de la JNC.

La nova Presidenta de la for-
mació, Pepi Ramon, va demanar 
en el discurs de presentació de 
la seva candidatura, la confian-
ça dels membres i simpatitzants 
de la formació, i va explicar que 
“aquest nou equip encara el repte 
dels propers dos anys i ho fa amb 
molta il·lusió i ganes de treba-
llar pel poble i des del poble”, 
segons es destaca en una nota de 
la formació. 

Ramon va destacar també que 
“aquesta nova junta la integrem 
un equip profundament divers, 
en termes professionals, genera-
cionals i ideològics” i que “això 

POLíTICA | rEnovaCió

ens dona la capacitat de repre-
sentar amb rigor i dignitat la di-
versitat present també arreu del 
nostre municipi”.

fase de consolidació

Per la seva banda, el portaveu de 
Junts per Castellar a l’Ajuntament 
de Castellar, Pau Castellví, va ma-
nifestar després de l’assemblea 
que “després d’un any des que 
vam començar Junts per Caste-
llar, ens hem triplicat en nom-
bre i hem elaborat un programa 
electoral amb la participació de 
més de 200 persones. Amb el co-
mençament del nou mandat, co-
mença la fase de consolidació i 
creixement controlat del nostre 
projecte”.  ||  redacció

  Redacció

ple de juliol
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Giménez 
revalida 
presidència
L’alcalde de Castellar governarà 
el Consell Comarcal amb un pacte 
entre PSC, JuntsxCat i Guanyem

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, 
va revalidar divendres passat al saló de 
plens de l’Ajuntament de Sabadell la 
presidència del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental. Gràcies als 20 vots 
dels grups del PSC, Junts per Cata-
lunya i en Comú Guanyem, Giménez 
tindrà un segon mandat al capdavant 
de l’ens supramunicipal per avançar 
“en l’agenda social, en la millora de 
la mobilitat i en la reindustralitza-
ció”, tal com va assenyalar ja com a 
president.

En el seu discurs, Giménez va la-
mentar especialment l’absència d’ERC 
al pacte de govern.  “Els proposo que 
reflexionin i no condicionin la seva 
participació en aquest nou executiu 
a motius aliens a la pròpia comarca, 
primer a l’aplicació del 155 i ara a la 
sentència del judici”, va dir Giménez, 
amb voluntat de “mà estesa”. Prèvia-
ment, el portaveu d’ERC, Pol Altaió, va 
carregar durament contra Junts per 
Catalunya per no haver intentat bus-
car una majoria alternativa de govern i 
va recordar a Giménez que assumia el 
càrrec “amb el mínim de suports dels 
darrers anys al Consell Comarcal”.

Com a president comarcal, l’al-
calde de Castellar va fixar mantenir la 
transparència i el bon govern, avançar 
en totes aquelles qüestions socials que 
han format part de l’agenda del Con-
sell Comarcal durant els darrers anys 
per combatre “el greu problema de 
desigualtat” i va citar exemples com 
el salari mínim comarcal, les beques 
menjador o la feminització de les polí-

tiques. En paral·lel a la reindustrialit-
zació i la posada en valor dels polígons 
industrials vallesans, Giménez també 
va marcar com a objectiu del mandat 
que comença “corregir dèficits his-
tòrics de la comarca. I em referei-
xo especialment a dues qüestions: 
el finançament i les infraestructu-
res”. La Ronda Vallès, el Pla Especí-
fic de Mobilitat del Vallès o la millora 
de la R4 de Renfe seran protagonistes 
de l’agenda del mandat.

Finalment, va acabar el seu dis-
curs recitant versos del poeta castella-
renc Joan Arús, a qui els membres de la 
Colla de Sabadell com Francesc Trabal 
o Joan Oliver feien la guitza. “Els terri-
toris són molt més que els elements 
físics que els acaben constituint. La 
nostra comarca és el conjunt de re-
cords, de memòries, que no només 
són nostres individuals, sinó dels 
nostres avantpassats, de les nostres 
famílies, i que també queden fixades 
en aquesta geografia sentimental, 
que forma part d’aquest patrimoni 
inmaterial”, va dir.

calaf i oncins, també consellers

A més de Giménez, el Consell tindrà 
representació municipal castellaren-
ca de la mà de la regidora de la CUP 
Marga Oncins i de Josep Maria Calaf 
(ERC). De fet, va ser aquest últim qui 
va proclamar l’alcalde de Castellar 
president del Consell Comarcal com a 
membre de la mesa d’edat.  En decla-
racions a L’ACTUAL, Calaf va apuntar 
que “a l’oposició la feina que et toca 
és més aviat de vigilància”. Sobre 
l’estabilitat del pacte de govern, Calaf 

  J.R./J.G.

Ignasi Giménez, just en el moment en què va ser proclamat president del Consell Comarcal, rep l’aplaudiment del seu grup.  || cedida

Calaf, Giménez i Oncins a les escales de l’Ajuntament de Sabadell.  || cedida

sosté que “hi ha moltes notícies que 
poden alterar la majoria que tenim 
aquí i hi ha moltes possibilitats que 
les coses canvïin”. “És evident que 
no hem sabut bastir una majoria al-
ternativa i en política quan no es fan 
bé les coses no val la pena fer veure 
que ho hem fet bé”, va assumir el con-
seller comarcal castellarenc. Oncins 
també va valorar per a L’ACTUAL la 
seva presència al Consell: “Penso que 
ja que estic a l’Ajuntament, poder 
estar al Consell Comarcal és un bon 
aprenentatge no tan sols per a mi 
sinó per a la CUP. Això ens donarà 
una visió molt àmplia que de cara 
a treballar per a la gent i el carrer 
i tocar de peus a terra és una bona 
oportunitat”.

D’altra banda, després del ple, 
Giménez va dir que afronta el segon 
mandat “amb moltes ganes de con-
tinuar treballant perquè treballant 
per a la comarca un acaba treballant 
pels interessos de castellarencs i 
castellarenques. Repetim amb l’en-
càrrec de poder formar govern i se-
guir apostant pels temes que han 
estat estratègics al mandat passat: 
temes socials, promoció econòmi-
ca i indústria i reivindicació de les 
infraestructures”.  
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Bon ambient a les Compres a la Fresca

Els clients de la botiga Pessigolles fent fotos amb un personatge de la pel·lícula ‘Trolls’ . || q.pascual

Taller de cupcakes a la ludoteca divendres passat. || r.gómez 

El carrer queda il·luminat pels apara-
dors. A l’entrada de les botigues, s’hi or-
ganitzen petites tertúlies entre comer-
ciants, veïns i compradors. És la nit de 
Compres a la Fresca i, amb música de 
fons, el carrer de Sant Pere d’Ullastre 
bull. La iniciativa neix de la necessitat 
de promoure els comerços de la zona 
i va dirigida tant a clients habituals, 
per tal d’incrementar les vendes, com 
també als potencials, per tal de sedu-
ir-los. És la primera edició i les sen-
sacions són bones: “Les vendes han 
anat bé, molt millor que un dia nor-
mal. És una manera de fer-se conèi-
xer perquè ve gent d’altres zones de 
Castellar, que no és del barri”, fa ba-
lanç l’Alicia, de 3Ors Castellar, satisfeta 
per l’ambient festiu de la zona.

Durant el vespre, a més, diferents 
entitats van alternar actuacions al car-
rer de Sant Pere d’Ullastre, com per 
exemple els bastoners i, més tard, els 
castellers de la vila, els Capgirats.

Després d’uns quatre anys des que 
va obrir la botiga Sílvia Moda i Com-
plements, la propietària admet que hi 
ha gent que encara no la coneixia; i la 
iniciativa ha servit per a descobrir-la a 
força gent. “La idea és molt bona, en-
cara que hem començat amb una mica 
de por, perquè no sabíem la respos-
ta que tindria. Al final, l’ambient ha 

 G. Plans

estat molt festiu i la gent ha vingut 
amb ganes de trobar ofertes i com-
prar”, explica Sílvia Moreno.    

moviment tot el dia

Sense temps ni per sortir a percebre 
l’ambient, la Maria de Mia Boutique, 
situada a la carretera de Sentmenat, 
respon mentre atén a una clienta: “Han 
vingut clients habituals, del poble, 
però hem tingut molta feina, a la bo-
tiga hi ha hagut moviment tot el dia”. 
De cara a l’any que ve, però, admet que, 
tot i que la idea és bona, s’haurà de mi-
llorar la difusió.

Botigues pròximes al 
carrer de Sant Pere 
d’Ullastre incentiven 
el comerç amb una 
activitat especial

Les germanes Gil, totes dues amb 
les respectives botigues a la carretera 
de Sentmenat, Luxury Beauty i Be by 
Luxury, consideren que calen més ini-
ciatives com Compres a la Fresca. “És 
una manera de promocionar el co-
merç, i com a poble hem de fer que 
n’hi hagi més. Tenim un poble molt 
maco i hem de fer-hi vida”, opina l’Em-
ma, de l’assessoria d’imatge personal. 
En aquest sentit, la Belinda, de la boti-
ga de roba, creu que “s’ha vist que la 
gent té ganes de sortir, perquè hi ha 
hagut feina, i s’ha demostrat que s’ha 
de tornar a fer”.  

es van sumar 
al Comerç a la 

Fresca

BOTIGUES
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LUDOTECA | taLLEr

Final de curs dolç per a la Ludoteca Les 3 Moreres

divendres passat l’equi-
pament va organitzar un 
taller familiar de cupcakes 

Cuinar sempre és un plaer, i més fer-ho 
en família. Així ho han entès a la Ludote-
ca Municipal Les 3 Moreres, on han pre-
parat una cloenda de curs ben especial. 
Així, durant la tarda han organitzat un ta-
ller familiar de cupcakes a l’equipament. 
N’han fet de tots colors, gustos, mides, far-
cits, dissenys i decoracions. Les magdale-
nes de nova generació han atret l’atenció 
de desenes d’infants i les seves famílies, 
que, a poc a poc, i com si d’una d’obra d’art 
es tractés, han cuinat amb paciència, il-
lusió i molta imaginació aquesta delícia 
de petit format. 

Ha estat un berenar diferent, a qua-

tre mans, per agafar forces i jugar amb 
els jocs gegants que la ludoteca ha instal-
lat al patí de la Biblioteca Antoni Tort. 
La roda de gent que passava pel taller de 
cupcakes i els jocs de la ludoteca ha estat 
constant durant tota la tarda.  L’activitat, 
gratuïta i oberta a tota la ciutadania, ha 
tingut molt bona acollida, ja que, segons 
ha reconegut la responsable de la Ludo-
teca, Judit Avellaneda, ha comptat amb 
una participació elevada.

Val a dir que aquesta proposta s’em-
marca en l’oferta d’activitats adreçades a 
les famílies de la ludoteca, de l’espai  “Ju-
guem en família”, que ha guanyat pes du-
rant aquest curs i que ha passat d’una a 
cinc tardes setmanals en actiu. D’aques-
ta manera, s’ha consolidat i incrementat 
l’assistència familiar entre setmana, amb 
un total de 693 persones i 312 visites fa-
miliars, una vuitantena més que el curs 
anterior.  || rocío gómez 

COMERç | aCtivitat ESCOLA | adEnC

Les escoles castellarenques El 
Sol i La Lluna i Sant Esteve han 
participat durant el curs 2018-
2019 en el projecte “Biodiversi-
fiquem l’entorn escolar, replan-
tegem la ciutat”. Es tracta d’una 
nova proposta de l’Associació 
per la Defensa i Estudi de la Na-
tura (ADENC) que s’emmarca 
en la línia de treball “Biodiver-
sifiquem l’entorn urbà” i que té 
per objectiu millorar l’estat de 
la biodiversitat urbana a partir 
de l’educació ambiental, la cièn-
cia ciutadana i el treball amb la 
ciutadania, ja que diversos estu-
dis mostren que les ciutats més 
verdes afavoreixen la salut dels 
seus habitants.

L’alumnat dels dos centres 
castellarencs, juntament amb al-
tres alumnes de Tortosa i Torre-
dembarra, ha estat el primer en 
dur a terme aquest projecte. A la 
vila, els i les alumnes han desco-
bert 134 espècies de flora i fauna 
diferents, indicadores de la bio-
diversitat present a Castellar, a 
partir de sortides pels entorns de 
les escoles que es van dur a terme 
també amb la participació de les 
famílies. A més, han pensat i dis-
senyat diverses propostes per mi-
llorar l’estat de la biodiversitat 
castellarenca. En concret, han 
fet hotels d’insectes, caixes niu, 
nius d’orenetes, menjadores per 
a ocells i jardins d’aromàtiques, 
que s’han instal·lat als patis de 
les escoles.  || redacció  

Estrena del 
projecte 
sobre 
biodiversitat
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Bacardí distribueix la canya 
comestible de Sorbos

acord per crear una 
escola de  maquetisme

Les canyes comestibles i 100% bio-
degradables de Sorbos ja porten es-
tampat el segell de Bacardí. L’acord 
a què han arribat amb la firma cata-
lana –amb participació del 20% de 
Gastrofresc, del castellarenc Joan 
Juni– amb l’empresa de licors els 
permet distribuir canyetes comes-
tibles serigrafiades amb el nom de la 
marca arreu del món. “De fet és un 
acord d’exclusivitat amb la canye-
ta serigrafiada amb una marca de 
beguda alcohòlica”, explica Juni.

Bacardí va ser la primera em-
presa de licors que es va sumar a 
la lluita contra el plàstic eliminant 
les canyetes convencionals. És per 
això que Sorbos va decidir presen-
tar-los el projecte, que s’ha traduït 
amb l’acord, que es materialitza en 
11 milions de canyes. Bacardí ja està 
fent un packaging especial d’ampo-
lles amb cartró i unes canyetes de 
Sorbos que es distribueix en certs 
països determinats. Juni explica 
que Bacardí, que s’ha avançat a al-
tres grans marques del sector com 

La Corporació Start.Point Busi-
ness & Markets Corporate Stra-
tegies de Sabadell, dedicada a la 
gestió d’actius corporatius i pro-
jectes empresarials,  i que compta 
amb el castellarenc Joan Canyes 
com a cap d’operacions, ha acon-
seguit l’acord en exclusivitat dels 
promotors del Miniworld Parc per 
al disseny, construcció i implanta-
ció d’una escola oficial de maque-
tisme i la gestió pels 10 anys poste-
riors a la seva inauguració .

El Miniworld Parc inclou la 
construcció de maquetes dels edi-
ficis més emblemàtics i espectacu-
lars de la història de la humanitat. 
En aquest sentit, hi haurà ma-
quetes i entorns amb automatis-
mes –personatges, trens, vaixells, 
etc.– de les meravelles del món, ca-
tedrals, palaus, temples orientals, 
castells, ponts i gratacels. No hi fal-
taran els edificis locals emblemà-
tics de la comarca on s’implanti. 
Els promotors d’aquest parc te-
màtic sostenen que serà un gran 

 Jordi Rius  Redacció

EMPRESA |  ConvEni EMPRESA |  MiniworLd ParC

Pernod Ricard amb l’eliminació del 
plàstic, ha optat per aquestes canyes 
comestibles com un senyal de fide-
lització dels clients. 

Sorbos, que té la planta a Mon-
tornès del Vallès, compta amb una 
màquina que serveix per multipli-
car per quatre la producció i auto-
matitzarel servei “i no utilitzem el 
plàstic per a res”, apunta Juni. Les 
canyes comestibles de Sorbos tenen 
força sortida a països com el Brasil, 
però a Espanya, no. També ofereix  

centre de difusió i promoció de l’art, 
la cultura i l’oci. Per això, consideren 
que el Vallès Occidental, en primera 
fase i oberta a altres comarques en 
segona fase, és la ubicació més idò-
nia perquè aquest tingui èxit. La ini-
ciativa vol allunyar-se del concepte 
de Catalunya en Miniatura, situat al 
municipi de Torrelles de Llobregat. 
L’exemple que han escollit és el Ma-
durodam, situat a la Haia (Països Bai-
xos), un dels parcs de maquetes més 
famosos del món. Una vegada esti-
gui definit el projecte de MiniWorld 
Parc es preveu que les obres puguin 
durar uns 24 mesos.

D’altra banda, Start.Point ha ar-
ribat a un acord d’absorció del 60% 
del Grup Biotecnològic GBLS –inte-
grat per laboratoris biomoleculars, 
les seves plataformes de comercia-
lització i marques registrades, situ-
ades actualment a Andalusia– per a 
la implantació d’un laboratori con-
junt i el desenvolupament de ven-
des en l’àmbit mundial dels actius 
moleculars desenvolupats i de nova 
incorporació biotecnològica a la pla-
taforma digital de les seves noves 
instal·lacions del Vallès Occidental. 

la possibilitat de personalitzar les 
canyes per a esdeveniments com 
batejos, comunions o casaments. 

La canya comestible té la pe-
cularitat que “no contamina la be-
guda però sí que hi aporta l’aro-
ma en el seu  conjunt”, afegeix 
Juni. La durada aproximada és de 
25 minuts des que s’introdueix a la 
copa, mentre que el gel n’allarga la 
rigidesa. Actualment les canyes 
tenen vuit gustos diferents, entre 
els quals hi ha maduixa, llima, ca-
nyella, poma o xocolata i se n’està 
estudiant de nous. En begudes com 
l’orxata s’acostumen a comercialit-
zar les canyes amb gust de canyella i 
en els smoothies la canya que té més 
sortida és la que fa gust de poma. 

Sorbos continua involucrada 
en el projecte europeu “Instrumento 
Horizonte 2020” en què la idea prin-
cipal és fer una canyeta comestible 
sense sucre. Sorbos va aconseguir el 
Premio Alimentos España 2018 a la 
iniciativa emprenedora que conce-
deix anualment el Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació pel seu 
producte ecofriendly i innovador. 

Joan Juni. || q. pascual
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SUCCESSOS | ESPLai

Ensurt amb final feliç. El migdia 
de dimarts passat es va posar en 
marxa un operatiu policial per 
localitzar una nena de 8 anys 
que s’havia perdut entre Saba-
dell i Castellar del Vallès. Així, 
l’infant va desaparèixer mentre 
feia una excursió amb el seu es-
plai al voltant del torrent de Co-
lobrers entre Sabadell i Caste-
llar, de camí a la Boca del Llop i la 
Bassa Freda. Afortunadament, la 
nena, que és sabadellenca, va ser 
localitzada hores després sana i 
estàlvia a casa seva.  Segons ha 
pogut saber L’Actual, quan l’in-
fant es va adonar que s’havia per-
dut, va decidir continuar cami-
nant en direcció a Castellar del 
Vallès. Al municipi, la va trobar 
una veïna que la va portar fins a la 
seva llar, per assegurar-se que re-
tornava en bon estat a casa seva.  

Durant el dispositiu espe-
cial de recerca de dimarts pas-
sat, es van mobilitzar diversos 
efectius dels Mossos d’Esqua-
dra, Bombers i tres patrulles de 
la Policia Local de Sabadell, que 
van buscar l’infant durant més 
d’una hora. La policia sabadellen-
ca va ser alertada pel casal d’es-
tiu de la desaparició perquè els 
monitors van constatar que fal-
tava la nena en el recompte final 
d’infants.  || redacció  

Troben una 
nena que
es va perdre 
a Castellar

Els membres del comitè de vaga davant l’entrada de l’empresa. || cedida

Des de dimarts a la nit, els treba-
lladors de Castellar Vidrio-Vidrala 
estan de vaga per denunciar l’estan-
cament de les negociacions del con-
veni col·lectiu amb la direcció. Des 
d’ahir, els cinc torns de vuit hores 
fan vaga –no de manera consecuti-
va– amb la qual cosa les aturades, 
que estan sent del 100%, segons re-
coneixen tant la direcció com des 
del comitè de vaga, s’allargaran fins 
aquest divendres. Des de l’empresa 
admeten que “hem tingut reuni-
ons, però estem en un punt mort 
i no avancem, llavors els treba-
lladors han fet aquesta mobilit-
zació per pressionar”. Eduardo 
Sáez, membre del comitè d’empre-
sa, ha indicat que la direcció “fa  ús 
de prepotència i ens han dit que 
podem fer totes les vagues que vul-
guem, l’únic recurs que tenim és 
la mobilització”.

La clau del conflicte rau en la 
definició d’acord pel nou conveni col-
lectiu. “Veníem d’un antic conveni, 
més aviat un pla de viabilitat de 
sis anys”, constata Sáez, en què “hi 
havia una rebaixa salarial del 6 i el 
7% i s’hi havien afegit retallades”. 
En tot cas, en la negociació del nou 
conveni “volíem recuperar alguna 
cosa, però la direcció vol mantenir 
les condicions anteriors”.

El comitè d’empresa explica 
que el grup Vidrala s’ha conver-

vaga pel conveni a vidrala
des de dimarts, els 
cinc torns de vuit 
hores s’alternen 
per fer aturades

tit en un grup multinacional amb 
plantes a Portugal, Itàlia, Bèlgica 
i el Regne Unit. Cap de les plan-
tes es regeix pel mateix conveni 
col·lectiu, ni tan sols la fàbrica de 
Laudio, al País Basc, que és la seu 
del grup, que va adquirir la fàbrica 
castellarenca el 2005, abans propi-
etat de BSN Glasspack. “Per exem-
ple, l’any passat es va negociar el 
conveni de la planta basca, que 
és millor que el nostre, però no 
el podem aplicar aquí”, es quei-
xen des del comitè.  A més, adduei-

LABORAL | ProtESta

xen que l’empresa està aconseguint 
rècord de beneficis en els darrers 
exercicis, una circumstància que 
fa dir al comitè d’empresa que no 
hi ha motiu per mantenir les rebai-
xes salarials dels anys anteriors.

L’aturada a tots els sectors de 
l’empresa és total, encara que hi ha 
uns serveis mínims a cada torn. Els 
treballadors s’han col·locat davant 
de l’entrada de l’empresa en senyal 
de protesta pel punt mort en què 
es troba la negociació del conve-
ni.  ||  jordi rius
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El Cercle de Col·leccionistes us desit-
ja unes bones vacances i una bona tor-
nada per trobar-nos el dia 29/8/2019 a 
las 21 hores a la reunió per acabar de 
preparar l’exposició de la Festa Major 
i concretar amb tots els participants 
per ajudar a dur-la a terme.
També volem fer arribar a totes aque-
lles persones que vulguin participar 
que poden trucar al telèfon 626 83 84 
90. Poden preguntar pel Pepito per-
què us en pugui informar. Esperem 
que algú s’hi apunti.
Com cada any a l’exposició tindrem 
moltes novetats que esperem que tot-
hom gaudeixi.  També tindrem la tóm-
bola i gairebé segur tres o quatre sor-
tejos i la Loteria de Nadal, com hem fet 
cada any. L’exposició serà els dies 7, 8 i 
9 de setembre en horari de 10 a 13 i de 
17 a 20 hores, menys el dia 9, que serà 
de 10 a 13 hores. També, si no surt cap 
problema, el dia 7/8/2019 tindrem una 
trobada de plaques de cava amb la col-
laboració del Sr. Albert Oliva, que, com 
sempre, porta coses com embotits de 
Fussimanya, vins, olis molt bons, pa, 
coques i altres coses.
Esperem comptar amb la vostra as-
sistència.

Bones vacances

 Junta Cercle de Col•leccionistes

 CUP Castellar

a ja dues setmanes, 
el diumenge 14 de ju-
liol, la militància de 
la CUP es va reunir a 
Celrà per analitzar la 
situació actual en què 

es troba la formació i valorar el camí 
a seguir d’ara endavant. En relació 
amb això, a la CUP Castellar hem 
volgut aprofitar aquest espai per in-
formar-vos sobre què va passar re-
alment aquell dia, desmarcant-nos 
d’algunes informacions errònies 
que van difondre els mitjans. 
En realitat, el diumenge 14 de juli-
ol van tenir lloc dues assemblees. 
Al matí es va celebrar l’Assemblea 
Organitzativa Ordinària, en què es 
va aprovar la reestructuració de 
l’organització. 
Entre altres coses, es va decidir 
simplificar l’estructura de la CUP, 
eliminant tots els òrgans no essen-
cials, promovent els espais de debat 
i afavorint la participació de tots 
el militants. També es va obrir la 
porta al fet que els representants 
electes al Parlament puguin repe-
tir una segona legislatura. A més, 
arran de la disminució dels ingres-
sos a causa dels resultats electorals 
obtinguts en les últimes convoca-
tòries, es va decidir no augmentar 

F
Què va passar el 14 de 
juliol a Celrà? 

cap tipus d’aportació a l’organitza-
ció i reduir el nombre d’alliberats, 
fent que la militància haguem de 
tornar a assumir algunes d’aques-
tes funcions.
A la tarda, es va continuar amb l’As-
semblea Extraordinària dedicada al 
Debat Estratègic, en què es va re-
pensar i debatre el paper que ha de 
jugar la CUP a partir d’ara. En re-
alitat, aquesta assemblea és la cul-
minació d’una sèrie de debats amb 
tota la militància que s’han anat ce-
lebrant els últims dos mesos arreu 
del territori per tal de definir un do-
cument final en què es recollirà el 
camí a seguir de la CUP. 
Al llarg d’aquesta ronda de debats, 
els militants de la CUP han fet ba-
lanç de la situació política i social, 
tant en l’àmbit nacional com glo-
bal. També han posat en dubte el 
paper dels partits independentis-
tes que formen part del Govern de 
la Generalitat, així com el de la ma-
teixa CUP. 
Es tracta d’un exercici d’autocrítica 
que demostra que la CUP és capaç 
de reflexionar sobre si mateixa i 
aprendre dels seus errors. També 
cal destacar que, al llarg d’aquests 
dos mesos, hi ha hagut discrepàn-
cies sobre què hi ha d’anar a fer la 
CUP, a les institucions catalanes. 
On hi ha hagut un fort consens és 
en la necessitat que la CUP conti-
nuï posant el focus en la defensa 

continua a la pàgina 11

Quant de mal ens poden fer les modes, i 
més en els joves! Sobra esnobisme culi-
nari i sobra credulitat en la propaganda 
i la informació dietètica escampada als 
quatre vents, tema molt comú que mou 
interessos i negocis: que si peix blau, que 
si carns vermelles, que si dieta mediter-
rània, que si naps i que si cols. M’agra-
da llegir sobre el tema, per curiositat, i 
quant més llegeixo més convençut estic 
del que penso. Soc del parer que el nos-
tre organisme –sàvia natura– sap adap-
tar-se a la dieta que hem fet des de petits, 
amb variacions degudes a les circums-
tàncies de cadascú, i si no hem patit cap 
trastorn greu és perquè això és cert. Les 
variacions són les relatives a l’edat, al 
tipus de vida que fem, als nostres hà-
bits, a l’estació de l’any, al lloc geogràfic 
on vivim i la seva climatologia... Sempre 
hi haurà excepcions, però crec que és la 
norma. Som el resultat de l’herència ge-
nètica familiar per a bé i per a mal, amb 
petites modificacions que hi produïm al 
seguir uns hàbits determinats i que el 
propi cos ha assimilat al llarg dels anys, 
i s’hi ha adaptat. Però és evident que si 
no volem repetir esquemes físics fami-
liars, podem modificar això amb paci-
ència i constància. Qui més qui menys 
haurà comprovat també que qualse-
vol canvi brusc en la dieta corrent re-
percuteix en el seu cos, que protestarà 
passant factura amb símptomes diver-
sos. Escoltem amb més atenció el que 
ens diu el cos i deixem-nos de roman-
ços. Alimentem correctament la nos-

Dietes i salut: deixem-nos 
de romanços

 Josep Manel Martí S. tra maquinària perquè tot funcioni bé 
i puguen viure més anys i sense obses-
sions, qüestió de salut mental. Llarga i 
saludable vida als moderats, que no vol 
dir dessaborits, ni molt menys!

 Junts per Castellar

ertament, l’accés 
a l’habitatge és un 
dels reptes pendents 
d’abordar al nostre 
poble. L’augment ge-
neralitzat dels preus 

de l’habitatge combinat amb una 
oferta molt limitada ens aboquen a 
prendre accions urgents per tal de 
reconduir la situació. Aquesta qües-
tió era una de les prioritats del nos-
tre programa electoral. Concreta-
ment, en el nostre programa fèiem 
un èmfasi especial en el problema 
de la falta d’habitatge social. Ens 
complau saber que l’Ajuntament 
està en contacte amb l’Incasòl per 
tal de construir habitatge de pro-
tecció oficial en el nostre munici-
pi. Per això, l’equip de govern pro-
posa una modificació del POUM; 
concretament una zona de la plaça 
de la Miranda (Can Carner), dar-
rere l’IES Castellar que fins el ple 
de dimarts passat era zona verda, 
perquè s’hi pugui edificar. Aquesta 
proposta va ser portada al ple mu-
nicipal per a la seva aprovació. Es 
va aprovar amb el suport de totes 
les formacions a excepció de Junts 
per Castellar. 
La nostra oposició a aquesta mesu-
ra no vol dir que estiguem en con-

C
La plaça de la Miranda no 
es toca

tra de la construcció d’habitatge de 
protecció oficial, ans el contrari. El 
nostre rebuig a aquesta proposta 
en concret  –en els termes en què 
s’ha presentat per part de l’equip 
de govern – obeeix a dos criteris 
principals.
D’una banda, hi ha un principi que 
per a nosaltres és molt important, 
i és que avui dia s’ha de ser molt ri-
gorós a l’hora de construir en zones 
verdes. L’experiència ens ha demos-
trat que, un cop es posa ciment en 
un lloc, ja és definitiu i és molt difí-
cil tornar a recuperar l’espai. Cas-
tellar és un poble on, si bé està en-
voltat d’espais naturals, els espais 
verds dins de l’entorn urbà escas-
segen cada cop més. La dinàmica 
dels darrers anys pel que fa a les 
places i espais verds de la vila no 
és la mateixa, en lloc de fer cada ve-
gada places menys dures i mante-
nir els arbres i zones verdes, sem-
bla que ens dediquem a reduir-les. 
Per tant, creiem que és molt millor 
pensar en altres possibilitats i bus-
car una altra opció requalificant al-
tres zones, si convé, però només en 
casos molt extrems perdre zones 
verdes de dins el municipi. 
A això s’hi suma que el veïnat 
d’aquesta zona és especialment 
sensible a aquesta requalificació 
per la densitat d’edificis antics que 
hi ha en un espai que d’una banda 
limita amb la carretera de Sabadell 
(amb les conseqüents molèsties per 
als veïns de fums, soroll i insegu-

retat viària) i d’altra banda limita 
amb un barranc, amb aquesta zona 
verda enmig. La plaça de la Miranda 
permet que l’espai pugui respirar.

D’altra banda, vam votar-hi en con-
tra per un tema ètic i de justícia en 
el procediment, per la consideració 
que creiem que se’ls deu als veïns 
de la zona, que no han estat consul-
tats en cap moment. Tampoc se’ls 
ha explicat quines implicacions 
tindria per a ells aquest projecte. 
Tenim coneixement que s’està pro-
duint un moviment veïnal en con-
tra d’aquesta mesura i que ja han 
recollit més de 600 signatures i ens 
hem posat a la seva disposició per 
representar la seva perspectiva.
La construcció de pisos en l’actu-
al emplaçament de la plaça Mi-
randa acabaria amb l’últim espai 
verd que queda en aquesta zona del 
municipi. Un cop s’hi construeixi, 
aquest indret mai tornarà a ser zona 
verda. Hem instat l’equip de govern 
a identificar altres zones més ade-
quades per fer aquesta promoció i 
hem ofert la nostra col·laboració a 
fer el canvi possible, políticament. 
Fins a quin punt hem de deixar que 
la política de l’Incasòl decideixi el 
model urbanístic de Castellar? Cre-
iem que és un dret dels ciutadans 
opinar sobre el poble que volem i 
que és feina de l’Ajuntament vetllar 
per lligar les necessitats i opinions 
de la gent amb les demandes d’al-
tres administracions. 

Minut de silenci per la dona assassinada a Terrassa

FOTO DE LA SETMANA

Prop de 35 persones es van concen-
trar ahir a les 12 del migdia, als Jar-
dins del Palau Tolrà, com a mostra 
de condol i de rebuig a la violèn-
cia masclista arran de l’assassinat 
d’’una dona, dimecres 24, a la ciutat 
veïna de Terrassa. L’home, advocat 
de professió, va assassinar la seva 
dona, metgessa, i posteriorment es 
va presentar a la comissaria de la Po-

licia Nacional, on va confessar el crim 
i el van detenir immediatament. Els 
agents van comprovar que el cadàver 
de la dona, que era la mare dels seus 
fills, era al domicili on vivia. 

El minut de silenci va comen-
çar tot just les campanes de l’Esglé-
sia van tocat les 12. El primer tinent 
d’alcalde, Joan Creus, va condemnar 
davant dels assistents aquest assas-

sinat i va manifestar : “S’ha de conti-
nuar lluitant contra aquesta xacra, 
hem d’acabar amb la violència mas-
clista”. Per finalitzar l’acte, els assis-
tents van començar a cridar d’una 
manera espontània: “Ens volem 
vives, ens volem vives!”. Enguany, 
35 dones han estat víctimes de vio-
lència masclista a Espanya, 4 a Cata-
lunya.  || teXt i Foto: cristina domene
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opinió

  Dolors Ruiz*

aber com manipular 
elements de fibro-
ciment és bàsic per  
evitar riscos per a la 
salut, i aprofitar una 
subvenció per reti-

rar-los sempre és una gran ajuda. 
Abans es pensava que els elements 
de fibrociment només eren perillo-
sos si es trencaven, però ara els ex-
perts diuen que si  el fibrociment es 
degrada per l’antiguitat o la clima-
tologia, també és nociu.
Segons els experts, el fibrociment 

S

Aprofita la subvenció per 
desfer-te de l’amiant  i el 
fibrociment

n dels senyals més im-
portants del codi in-
ternacional de circu-
lació és l’stop.
Tots els que hem 

aconseguit amb més o menys des-
tresa o més o menys dificultat 
el permís de conduir vam haver 
d’aprendre el significat i la impor-
tància d’aquesta icona. Dels molts 
senyals i les moltes normes que con-
formen el codi,  l’stop hauria de ser 
impossible que se’ns oblidés o que 
l’interpretéssim erròniament. És 
un missatge prou explícit que t’has 
d’aturar. Ni disminuir la marxa ni 
sobrepassar-lo amb precaució. Per 
això ja hi ha altres senyals. Davant 
l’stop, cal aturar-se. 
La relaxació del seu compliment pot 
donar i dona, de fet, greus ensurts 
i pot portar greus conseqüències a 
qui té el pas preferent, al mateix in-
fractor, a tots dos, i també implicar 
més gent que pugui coincidir en el 
temps i el lloc dels fets.
La pressa que sempre arrosse-
guem, i que en moltes ocasions 
no passa de ser un hàbit, no ens 
autoritza a fer els ulls clucs da-
vant  l’obligació de fer una parada 
de seguretat. Total, si no ve ningú 
seran dos segons. És el temps just 
necessari per comprovar amb cer-
tesa que el camí està lliure. I si la 
pressa és real, llavors val més “per-
dre” dos segons que no pas jugar-
nos-en molts més a la ruleta russa 

No te la fotis!

U PLAçA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

 Ignasi Giménez*

en aviat comença-
rem les vacances 
d’estiu. Una breu 
aturada que ens ha 
de servir per aga-

far impuls i forces per afrontar 
els reptes que se’ns plantegen els 
propers anys de mandat.
Obrim un nou cicle amb noves 
propostes i idees evolucionades 
que tenen com a objectiu seguir 
fent de Castellar un poble ama-
ble, apostant per la convivència i 
el civisme, impulsant una vila flo-
rida, exigint responsabilitat en la 
tinença d’animals i creant la figu-
ra dels agents cívics.
Tenim per davant grans objec-
tius: incrementar el nombre d’ha-
bitatges públics de lloguer social, 
millorar els equipaments munici-
pals amb unes piscines dignes de 
Castellar, fer d’El Mirador l’espai 
de referència en innovació i crea-
ció, donar l’impuls definitiu a l’Es-
pai Tolrà, modernitzar els nostres 
polígons industrials per fomentar 
l’ocupació, posar en valor el nos-
tre patrimoni natural, arquitec-
tònic, cultural, històric...

B
Iniciem mandat: noves 
propostes i idees

i perdre tots els segons, hores, dies 
i anys que desitgem que ens que-
din per gaudir d’aquest vehicle de 
carn i ossos que ens porta amunt i 
avall seguint  fidelment les nostres 
indicacions. La població de Caste-
llar té repartides senyalitzacions 
de stop per les cruïlles on s’haurà 
considerat aconsellable fer-ho per 
propiciar la seguretat vial dels con-
ductors i la dels vianants, o sigui, 
de tots nosaltres.
Després de veure diàriament l’acti-
tud negativa de conductors que ig-
noren concretament el senyal situ-

at a la cruïlla del carrer Molí amb el 
carrer 14 d’abril, a tocar de l’esco-
la Emili Carles Tolrà i que conclou 
l’acusada baixada del carrer Major, 
no puc deixar d’esbombar-ho per 
aquesta finestra, amb l’esperança 
que de tant en tant –però  també 
que sigui una actitud creixent–, al-
guns conductors reflexionin i s’atu-
rin aquests dos segons per garan-
tir la no interferència del pas a qui 
li toca passar, o evitar sorpreses i 
conseqüències  de les quals se n’ha-
gin de lamentar tot seguit.
Deuen haver dades de les incidènci-

es hagudes en aquest enclavament. 
Però encara que fossin escasses, 
s’ha de ser pallús per contribu-
ir conscientment a la possibili-
tat d’incrementar-les bé sigui per 
mandra o per prepotència, amb el 
“jo controlo” que hem de sentir en 
ocasions.
Malauradament, aquest costum ne-
gatiu és extensiu a qualsevol altre 
indret amb aquest senyal, però el 
lloc destacat crec que és molt indi-
cat per recollir un material espe-
cífic per enviar a l’APM, concreta-
ment a l’apartat “No te la fotis!”.

També prioritzem la consecu-
ció, d’una vegada per totes, de la 
millora de les comunicacions de 
Castellar. 
Necessitem connectar la carre-
tera amb les rondes Vallès i Nord 
de Sabadell. 
De la mateixa manera, cal pro-
moure un sistema de tarifació del 
transport públic més just.
Cal convertir Castellar en un re-
ferent de la sostenibilitat al nos-
tre país, i aquest és un punt fo-
namental en aquest nou mandat. 
Posarem en marxa noves i ambici-
oses iniciatives: volem incremen-
tar els percentatges de reciclatge 
i modificar el sistema de recolli-
da de les escombraries, aconse-
guir que tothom deixi de banda 
el cotxe en els desplaçaments in-
terns, apostar per la implantació 
de les energies renovables, con-
vertir-nos en la porta d’entrada al 
Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i obrir-nos definitivament 
al riu Ripoll.
Com veieu, tenim molts deures 
de cara el curs que ve. Descanseu 
i prepareu-vos per gaudir d’una 
Festa Major plena de propostes 
per a totes les edats i gustos. 
I després, tots i totes treballarem 
per seguir fent de Castellar la vila 
que volem i estimem.

*Alcalde

en forma de jardineres, canonades, 
plaques planes i ondulades per co-
bertes i sostres pluvials, dipòsits, 
bancs i teules de jardí pot contenir 
entre un 12 i un 25% d’amiant.  En 
aquest sentit, el Parlament Euro-
peu ja va emetre una resolució el 4 
de març de 2013 per tal de compar-
tir plans d’acció de gestió i elimi-
nació de l’amiant. Al ple municipal 
d’aquest mes de juliol, als grups de 
l’oposició ens semblava necessari 
aprovar una moció presentada pel 
grup d’ERC per tal d’actuar sobre 
aquest tema, en què demanàvem, 
entre altres punts, que l’Ajunta-
ment de Castellar col·laborés  amb 
els veïns per localitzar elements de 
fibrociment i el seu estat. Demanà-
vem que l’Ajuntament revisés el pro-
tocol d’aportació de fibrociment a 
la deixalleria i la col·laboració amb 
ens supramunicipals i l’Associació 
de Víctimes per l’Amiant a Catalu-
nya i els impulsors de la campanya 
“Amiant zero a Europa”.  
A diferència d’ajuntaments com 
Sant Llorenç Savall, Parets del Va-
llès, El Prat de Llobregat i altres, el 
grup de PSC-Som Castellar va deci-
dir que a Castellar no toca. Precisa-
ment per aprofitar aquesta subven-
ció crec que és ara, quan toca. Toca 
informar, conscienciar, educar i mi-
llorar. Toca evitar riscos en la ma-
nipulació i per exemple també toca 
avaluar l’estat d’una teulada de fibro-
ciment d’un espai públic que conté 

plaques de fa dècades, que han estat 
manipulades i que per tant poden 
deixar anar fibres d’amiant respira-
bles per qualsevol persona que s’hi 
aproximi. Avaluar aquest estat per 
part d’experts ens permet saber si 
la propera actuació que faci l’Ajun-
tament haurà de prioritzar eliminar 
l’amiant d’un espai on fem esport o 
refer l’estètica d’una plaça pública 
que ja feia la feina de plaça, com al 
seu dia va ser la plaça de la Lliber-
tat. Possiblement estem parlant 
del mateix pressupost, però en un 
cas es tallen arbres i es posen cer-
cles metàl·lics per delimitar zones 
de joc i en l’altre, s’elimina amiant. 
Estaria bé que poguéssim decidir i 
escoltéssim als experts.
El 5 de juliol el DOGC publicava la 
resolució de l’Agència de Residus de 
Catalunya, de convocatòria d’ajuts 
destinats a la retirada, en origen, de 
residus de materials d’aïllament i de 
la construcció que continguin ami-
ant. Per això, si tens elements a casa, 
a la comunitat de veïns o a l’empresa 
que creguis podrien contenir ami-
ant, ara l’Agència de Residus de Ca-
talunya t’ajuda econòmicament. No 
triguis a demanar-ho. O, si més no, 
informa’t. Busca a internet el codi  
CVE-DOGC-A-19184033-2019 per 
trobar les bases.  
Si les coses es poden fer millor del 
que es fan, és ara, quan toca.

*Regidora d’ERC

dels drets socials i polítics, sense 
renunciar a la mobilització al carrer 
i unint esforços amb els moviments 
amb els que compartim lluites i ob-
jectius. Aquest cap de setmana, els 
militants de la CUP que hagin as-
sistit al menys a una de les assem-
blees del Debat Estratègic podran 
votar el document final de forma 
telemàtica. Seguim.

ve de la pàgina 10

  Sense títol. || joan mundet

El senyal d’stop dona un 

missatge prou explícit 

que t’has d’aturar
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gastronomia

 Manel Bonafacia ha per tot arreu, també a Sabadell, 
i des d’aquest mes de juliol, també a 
Castellar.
Els dos restaurants japonesos que hi 
havia fins ara estan portats per perso-
nal d’aquí, i, en canvi, el nou és ple de 
cares asiàtiques. Dic asiàtiques perquè 
una altra característica d’aquests es-
tabliments ‘japonesos’ és que els solen 
portar xinesos i tenen empleats d’altres 
països, poques vegades japonesos. En 
realitat, van començar a sorgir quan la 
moda de la cuina japonesa va fer tancar 
molts restaurants xinesos que es van 
reinventar com a japonesos low cost 
amb aquesta fórmula del bufet lliure.
Les diferències amb un japonès ‘au-

Japonesos ‘low 
cost’el 

Menjador

he menjat. Malgrat l’escepticisme 
amb què, ho reconec, m’hi vaig acos-
tar, l’experiència no va ser un fiasco. 
El local està redecorat de manera dis-
creta, sense estridències, el personal 
és correcte, el servei, ràpid, i el menjar 
no és dolent. Hi una varietat de sushi 
(makis, uramakis, nigiris, temakis, 
gunkan) amb diversos peixos (salmó, 
tonyina, llagostí, anguila), a més de 
sashimi (làmines de peix cru, sense 
arròs) i tàrtars de salmó i de tonyina 
(correcte, hi sobra tant arròs). No és 
peix de primera, però n’he menjat de 
pitjor en restaurants d’aquest tipus, 
igual que l’arròs, que no era gomós i 
mal cuit com passa a vegades.
Plats típics com les gyozas (crestes a 
l’estil japonès) o l’edamame (beines de 
soja tendra) no estaven pas malament, 
la tempura de verdures, sí.
No vam tocar gairebé la carn (només 
l’ànec, regular), i del peix i marisc 
fresc (ostres) o a la planxa (cloïses, na-
valles, salmó, sípia) només vam tastar 
les petxines variades (‘zamburiñas’) 
per fer-nos-en una idea, i també eren 
força bones. Van quedar també pen-
dents brous, arrossos, fideus, rotllets 
i altres plats xinesos.
Tot plegat farà, n’estic segur, que el 
Toso tingui més èxit que el seu prede-
cessor perquè està clar que el buffet 
lliure, la possibilitat de demanar tot 
allò que et vingui de gust, ha canviat 
de cara, però segueix tenint un gran 
imant per a molta gent.

tèntic’ són evidents, i més enllà de la 
decoració i la nacionalitat del per-
sonal, la més evident és el preu. La 
cuina del sushi es basa sobretot en el 
peix cru, que ha de ser molt fresc i bo 
perquè sigui realment un plaer men-
jar-se’n un tros sense cuinar, com a 
molt sucat en una salsa. La segona 
base és l’habilitat del ‘sushiman’ per 
treballar el peix. Tot plegat té un preu, 
i els restaurants japonesos són força 
cars: un sol nigiri de tonyina (boleta 
d’arròs amb un tall de peix a sobre) 
costa en un restaurant japonès mitjà 
3 o 4 euros. En un low cost, per 11 euros 
te’n pots menjar tants com vulguis.
Què vol dir això? No m’ho feu dir, 
però alguna cosa deu voler dir que 
per aquest preu et puguis inflar de 
peix i marisc i fideus i arròs i carn i... 
Segurament, la matèria primera no 
té el mateix origen, ni el personal la 
mateixa qualificació, que no vol dir 
ni que ens hagin d’enverinar ni servir 
malament. Simplement, són establi-
ments diferents que potser no hauri-
en de portar el mateix nom.
Estic segur que el nou ‘japonès’ que 
s’ha obert a Castellar tindrà èxit. Jo 
mateix, no me n’he pas d’amagar, de 
tant en tant, cada vegada més de tant 
en tant, en visitava algun a Barcelona 
o a Sabadell. És un lloc ideal per a gent 
amb gana, per a grups de joves amb 
escàs pressupost, no necessàriament 
per a gent afeccionada al sushi, per-
què si us hi fixeu hi ha molta gent que 
no demana res amb peix cru.
El Toso de Castellar està ben situat i 
no és pas el pitjor japonès low cost on 

Castellar no és pas el primer lloc on 
arriben les modes gastronòmiques, 
però com tot en l’era de la globalit-
zació, tard o d’hora acaben arribant. 
Per exemple, no tenim cap restaurant 
peruà, ni cap mexicà, i la tendència 
de les hamburgueses gurmet ha tri-
gat deu anys a arribar, però d’això en 
parlarem el pròxim dia.
La cuina japonesa també va trigar, 
però fa un parell d’anys van obrir aquí 
no un, sinó dos representants d’aque-
lla llunyana gastronomia.
La popularització del sushi va fer que 

**L’Actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions.

Montcada, 17
tel. 931168425
aneu-hi: si teniu molta gana i poc 
pressupost
Fugiu-ne: si busqueu cuina d’autor

Toso

sortissin com bolets restaurants que 
es diuen japonesos però que s’han de 
posar entre cometes. Es distingei-
xen perquè ofereixen un bufet lliure 
en el qual pots menjar tant de sushi 
com vols, però també arrossos, fi-
deus, peix i marisc a discreció, i tota 
mena de carns i especialitats xine-
ses. Cent plats diferents ofereixen, i 
si vols (i tens ‘saque’) te’ls pots men-
jar tots. Tots tenen el mateix preu: 
10.95 € el bufet del migdia, el mateix 
que un dinar normalet de dos plats i 
postres en un bar de menús. Beguda 
a banda, això sí, i més car als vespres 
i els caps de setmana.
Segur que molts els coneixeu, n’hi 
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esportsciclisme

Els alcaraz, una família sobre rodes

El ciclisme és un esport amb molta arrel a 
Castellar. Només cal sortir un dissabte o un 
diumenge de bon matí per qualsevol de les 
carreteres que envolten la vila per veure de 
prop com el Tour de França es reprodueix 
sobre l’asfalt.

Un esport que, en competició, està 
molt representat en les diferents variants, 
amb els quatre campionats del món acon-
seguits per Alan Rovira en bike trial, com 
a clar exemple. Però també en BMX amb 
els germans Morillo, Asier Casado o amb 
Irene Martínez, campiona d’Europa màs-
ter d’ultramarató en BTT o la família Al-
caraz Llorente en ciclisme en ruta, entre 
d’altres. El planter castellarenc de ciclisme 
en ruta està representat per l’Oriol i la Ivet 
Alcaraz, dues de les més fermes promeses 
del ciclisme de carretera català i espanyol.

A ca els Alcaraz no es parla de futbol. 
A la família tots li dediquen temps al ciclis-
me, des del pare a la mare i els dos fills. La 
passió per les dues rodes els arriba, però, 
des de l’avi, que va ser ciclista amateur i va 
transmetre l’esport al seu fill. L’Oriol, ter-
cera generació, apunta alt i es consolida en 
cada competició com a un dels millors ci-
clistes catalans del futur.

Ell ho té molt clar i entrena durament, 
recorrent de 60 a 80 quilòmetres diaris per 
les carreteres dels voltants. El seu món és 
el ciclisme d’ençà que va començar a pe-
dalar als dos anys. Ara, amb només 15, ja 
ha estat campió d’Espanya (2018) i durant 
els últims vuit anys ha arrasat en els cam-
pionats de Catalunya en ruta i muntanya.

De moment però, ha aparcat la mun-
tanya per centrar-se en el seu desig de ser 
professional i poder participar en el Tour, 
una competició de la qual no perd detall 
i en què aprofita per memoritzar les tàc-
tiques d’equip i seguir els seus ídols. Dis-
posat a deixar-ho tot per perseguir el seu 
somni, pel camí va marcant detalls de qua-
litat, com per exemple deixar despenjat un 
professional del Mitchelton-Scott –l’equip 
UCI Proteam– en un entrenament de fa 
unes setmanes, en què va coincidir per ca-
sualitat amb l’equip australià als Pirineus 
i els va sorprendre seguint-los el ritme en 
l’ascensió. Aquesta temporada, com a mi-

L’oriol i la ivet són dues fermes promeses del ciclisme català, amb els seus pares com a màxims valedors 

llor cadet de primer any, ja ha demostrat 
del que és capaç, arribant a liderar gaire-
bé tota la carrera del Campionat d’Espa-
nya a València –fins que el van fer caure– 
en què va ser quart en la cursa en línia i va 
acabar segon en contrarellotge per equips. 
Tot un futur pel davant pel qual haurà de 
lluitar de valent.

En el cas de la petita de la casa, amb 
només vuit anys, la Ivet ja comença a dei-
xar petjada en l’esport de competició, en 
què tot i ser la més petita en la línia de sor-
tida és capaç de plantar cara i aconseguir 
superar rivals de més edat.

La Ivet va aprendre amb només dos 
anys i mig a anar en bici gràcies al seu 
germà, una feina que només li va costar 

un parell de dies. Des de llavors, segueix 
els passos familiars i també competeix en 
el campionat de Catalunya amb resultats 
excel·lents, tot i que, amb la innocència 
d’un infant, confessa que a vegades s’avor-
reix quan a casa tots parlen de ciclisme. 
Aquest, però, és el seu esport preferit, en 
un moment en què l’esport femení s’està po-
tenciant i haurà de donar-ho tot per poder 
creuar algun dia la meta dels Camps Elisis 
de París, el seu somni.

Xavi Alcaraz, el pare, és entrenador 
al Tot-Net Terrassa, un dels millors equips 
de base de Catalunya –i malauradament, 
un dels pocs amb bon nivell– des d’on va co-
mençar a guiar la carrera esportiva de l’Ori-
ol i de la Ivet, a qui encara entrena, ja que 

és el preparador de categoria infantil (dels 
5 als 14 anys) i segon entrenador de l’equip 
cadet, on competeix l’Oriol, que acompanya 
a totes les curses amb el cotxe de l’equip.

Cristina Llorente no ve del món del ci-
clisme, tot i que el virus familiar la va conta-
giar des de l’inici, desvinculant-se per com-
plet del bàsquet –esport que practicava– i 
iniciant-se en els pedals. Ara també és en-
trenadora de pista de l’equip terrassenc.

Fa goig veure baixar la família pel car-
rer Major muntant en bicicleta, sabent que, 
en uns anys, dos d’ells poden arribar al cim 
del ciclisme mundial, moment en què po-
drem dir que els coneixíem des de ben pe-
tits. De moment, caldrà esperar, però re-
cordeu aquest cognom: Alcaraz. 

 Albert San Andrés

de ciclistes 
de la família 

Alcaraz. L’Oriol 
i la Ivet apunten 

maneres per 
arribar a l’elit

GENERACIONS

3

La família Alcaraz Llorente amb el Puig de la Creu al darrere. L’Oriol i la Ivet esperen poder escalar el Tourmalet com a professionals en el futur. || a. san andrés
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El defensa central 
serà un reforç de 
luxe per a l’equip 
a 3a Catalana

No és la primera vegada que la UE 
Castellar fitxa jugadors que han pas-
sat per la màxima categoria del fut-
bol espanyol. Però potser sí que és el 
moment més adient per fer-ho. Ser-
gio Rodríguez és el flamant fitxatge 
per la temporada 2019-20 de la UE 
Castellar, un defensa central que ha 
jugat al Barça, l’Spartak de Moscou 
o el Deportivo, entre d’altres.

Segon entrenador de Juan Anto-
nio Roldán des del seu retorn al club a 
mitjans de febrer, Rodri, com és cone-
gut al món del futbol, ha decidit formar 
part de la disciplina de l’equip blanc-i-
vermell després d’abandonar el vesti-
dor del CE L’Hospitalet a Tercera Di-
visió. Un jugador que apuntalarà el 
centre de la línia defensiva castellaren-
ca, on Roldán també podrà comptar 
amb Aitor Granados, tenint dos inter-
nacionals –sub20 Rodri i sub18 Grana-
dos– a Tercera Catalana.

“És cert que és estrany veure 
jugadors de divisions superiors a 3a 
Catalana, però vaig tenir l’oportu-
nitat d’ajudar el Roldán la tempora-
da passada i ara també ho faré des 
del camp. Conec part de la plantilla 
i això facilitarà la feina aquesta tem-
porada” explica el jugador, que s’està 
formant com a entrenador per al futur.

Rodri va començar els seus pas-
sos professionals al FC Barcelona B, 
on va arribar la temporada 2002-03, 
compartint vestidor amb noms com 
Victor Valdés, Andrés Iniesta o Ser-
gio García, entre d’altres. Aviat es va 
fer un lloc al centre de la defensa del 
filial, on la temporada següent era cri-
dat a la selecció espanyola sub-20, en 
què va debutar com a titular a Eslovà-
quia (0-4), completant els 90 minuts.

La 2004-05 es convertia en una 
de les peces importants per a Pere Gra-

rodri: un crac per a la UE Castellar
FUTBOL | 3a CataLana

tacós i era cridat juntament amb Leo 
Messi per Frank Rijkaard per debu-
tar a l’RSK Olympiyskiy del Xakhtar 
Donetsk, en partit de lligueta de la 
Champions. Tots dos van debutar a 
Europa el mateix dia, l’argentí sent ti-
tular i Rodri substituint Puyol al des-
cans. El Barça, ja classificat, va per-
dre per 2-0. Quatre dies després, l’ara 
central castellarenc debutava en lliga 
al Carlos Belmonte d’Albacete, subs-
tituint Rafa Márquez al 88’ i amb vic-
tòria blaugrana (1-2).

En la 2005-06, va compaginar 
el B de Quique Costas amb el primer 
equip, en què va jugar en sis ocasions, 
dos en copa i quatre en lliga, per obte-
nir la carta de llibertat i fitxar pel De-
portivo de la Corunya de Joaquín Ca-
parrós. Amb pocs minuts a la primera 
volta, va ser cedit a l’Almeria d’Unai 
Emery, on va gaudir de minuts a se-
gona, sent una peça clau de l’ascens 
de l’equip. Al retorn a l’equip gallec, 
va tornar a ser cedit al Poli Ejido, que 
perdia la categoria en acabar l’any.

El Club Marítimo portuguès era 
el següent destí de Rodri en la 08-09, 
en què no va gaudir de minuts i l’equip 
gallec el va repescar per cedir-lo a la 
UD Salamanca de Segona, on va ser 
titular en 14 dels 17 partits que va dis-
putar. A final de temporada obtenia 
la carta de llibertat del Depor i fitxa-
va per l’Hèrcules, on es convertia en 
un puntal clau per a l’equip d’Esteban 
Vigo, que aconseguiria l’ascens a Pri-
mera. Rodri disputava 38 dels 42 par-
tits de lliga.

En el retorn a Primera, però, 
perdia la titularitat i ni tan sols l’arri-
bada a la banqueta de Miroslav Djukic 
en la jornada 30 va aconseguir salvar 
l’equip. L’Spartak de Moscou però, es 
fixava en ell i abonava els 400.000 € 
demanats per la llibertat del defensa. 
A Moscou aconseguiria el subcampi-
onat de lliga. “Poder jugar en dife-
rents països és un privilegi. És una 
experiència molt positiva i enriqui-
dora com a persona i com a jugador. 
Pots conèixer altres cultures i dife-
rents tipus de futbol” admet Rodri.

A la 12/13 va retornar per jugar 
A dalt, Rodri substituïnt Carles Puyol al Camp Nou, en un partit de lliga. A 

sota, el defensa central en un partit de l’Spartak de Moscou. || cedides

al Rayo Vallecano, a Primera, abans 
d’aventurar-se en la Segona Divisió 
belga amb el Kas Eupen de Tintín 
Márquez, quedant-se a les portes de 
l’ascens dues temporades consecuti-
ves. Llagostera durant dues tempo-
rades i CE L’Hospitalet eren els seus 
següents destins, abans de recalar al 
Castellar per a la 2019-20.

“He pres aquesta decisió quan 
van comunicar-me que no seguia a 
l’Hospi. Amb la meva edat –34 anys- 
no se’m va acudir cap lloc millor per 
treballar que a l’equip de casa” con-
fessa, mentre admet que “compagi-
nar ser entrenador i jugador pot ser 
positiu perquè hi ha situacions que 
no es poden corregir des de fora del 
camp. Espero poder aportar vete-
rania, ganes i il·lusió”.

Els presents aquesta tempora-
da al Joan Cortiella podran gaudir del 
joc d’aquest rodamon del futbol, que 
aportarà experiència a un equip molt 
jove que vol tornar al camí de l’èxit per 
tornar a 2a Catalana.  || a. san andrés
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El pilot Eric Rubio va aconseguir el 
segon lloc en la segona prova del na-
cional de supercròs de la Copa KTM 
SX50 a Cuevas de Almanzora (Al-
mería) i marxa amb opcions d’acon-
seguir la victòria final en l’última 
prova, que es disputarà a Valladolid.

Ni en els millors somnis del 
rider castellarenc podia imaginar-se 
que en la primera sortida a un cam-
pionat d’Espanya aconseguiria ar-
ribar a l’última prova amb opcions 
de victòria final. Eric Rubio, però, 
va refermar la seva candidatura al 
títol, amb una segona posició abso-
luta a la prova andalusa, en què va 
millorar els registres de la prime-
ra a Fuente Álamo (Múrcia), on va 
acabar quart.

Amb el desavantatge de no co-
nèixer el circuit, als cronometrats 
va sortir força conservador, mar-
cant el 10è millor temps d’un total 
de 20 pilots. Tot i així, a la prime-
ra de les curses repetia el holeshot 
de Múrcia –en què va emportar-se 
els dos– col·locat-se en quarta po-
sició abans de caure en topar amb 
un pilot doblat.

La pèrdua de temps i la lesió 
provocada al turmell el feien per-
dre una posició que aconseguia re-
cuperar per entrar quart.

El ‘77’ era atès pel fisiotera-
peuta de la Federació Espanyola, 

Eric rubio acaba segon a
almeria i pot ser campió 

El castellarenc en la segona prova del campionat d’Espanya de supercròs. || cedida

El Peugeot 205 de Josep Maria Garcia i Arnau Parera. || jaVi latorre

Un quart i un segon lloc deixen el pilot amb opcions de victòria final

però el dolor li servia per moti-
var-se encara més de cara a la se-
gona cursa, on es consolida com el 
millor arrencador sumant els qua-
tre holeshot possibles i situant-se 
en tercer lloc. La caiguda del segon 
classificat va deixar Rubio en segon 
lloc, escapant-se per acabar darre-
re de George Cherry, que s’adjudi-
cava la quarta victòria consecutiva. 
El castellarenc trencava l’establish-

ment de Cherry, Pau Caudet i David 
Moreno, que havien repetit el podi 
en les tres primeres curses. 

Amb aquest resultat, Rubio és 
tercer amb 76 punts, 24 menys que 
Cherry i a només quatre de Caudet, 
quan encara en queden 50 en joc. La 
tercera i última prova serà el 14 de 
setembre a Valladolid, on es coro-
narà el nou campió d’Espanya de 
supercròs.   

 Albert San Andrés

MOTOR | supercròs MOTOR | raLLiS

Georgina Garcia ha estat eliminada aquesta setmana del torneig WTA 
de Palermo, tant en individual com en dobles. L’Huracà va caure per 6-4/ 
1-6/7-6 contra la brasilera Gabriela Ce, desaprofitant així la classificació 
per al quadre principal com a lucky loser. En dobles, la castellarenca va 
caure juntament amb Fanny Stollar per 7-5/2-6/10-8 contra les locals Da-
lila Spiteri i Federica Bilardo.  || a.san andrés

TENIS | wta PaLErMo

Georgina Garcia, eliminada del torneig 
WTA de Palermo en dobles i en individual

Tot i acabar el ral·li en categoria superral·li, el pilot Josep Maria Gar-
cia i el copilot castellarenc Arnau Parera van abandonar per avaria 
mecànica del Peugeot 205 Rally al Ral·li d’Osona. En l’enllaç del segon 
tram, el cotxe va començar a fallar i després de no poder reparar l’ava-
ria, es van veure obligats a tornar a l’assistència, perdre un tram que 
els va deixar fora de la classificació final, tot i que posteriorment van 
completar la resta.  || a.s.a.

Garcia i Parera abandonen  
el Ral·li Osona per avaria
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‘Persona infiltrada’ busca 
família castellarenca

la productora Veranda televisió, encarre-
gada del programa de tV3  ‘persona infil-
trada’ està preparant la nova temporada 
del programa que presenta la popular anna 

simon. es tracta d’un concurs en què diver-
sos famosos catalans posen a prova  dife-
rents famílies  i col·lectius de tot el territori 
per veure si els seus membres es coneixen 
bé entre ells. per la nova temporada, l’espai 
busca famílies de 4 membres o més que vis-
quin plegats i l’oferiment s’ha estès a cas-

tellar.  des de Veranda  televisió, ofereixen 
“diversió i un bon premi” a les famílies par-
ticipants. contacte: personainfiltrada@ver-
nada.tv, telèfon i Whatsapp:  682 11 08 24. 
‘persona infiltrada’ és una barreja divertida 
d’intriga, ‘reality’  i concurs en què les fa-
mílies mai són el que semblen. || redacció 

LLIBRES RECOMANATS

TOTA LA COL·LECCIÓ 
JAN PLATA
Josep Lluís Badal
editorial
la galera

‘EL HOMBRE 
ILUSTRADO’
Ray Bradbury
editorial
Booket

‘UNA TEMPORADA 
EN TINKER CREEK’
Annie Dillard 
editorial
errata naturae

‘LA CONQUISTA 
DE LOS POLOS’ 
Jesús Marchamalo
editorial
nórdica

‘SÓC vERTICAL’
Sylvia Plath
editorial
proa

‘EL LLIBRE D’HORES 
DE JACOMINUS 
GAINSBOROUGH’
Rébecca Dautremer 
editorial Baula

Hi ha molts estius, tants com persones hi ha 
al món, però el que no es pot negar és que 
tots hem tingut un estiu d’aventures com 
a mínim una vegada a la vida, ja fos llan-
çant-nos globus d’aigua a la plaça, viatjant 
pel món amb una motxilla amb una muda 
neta i un tub de pasta de dents o retornant 
al poble de la nostra infantesa molts, molts 
anys més tard. 

Per això aquest estiu us proposem una 
sèrie de lectures que tenen aquest punt en 
comú: són aventures grans o petites, ínti-
mes o llunyanes, que us faran viatjar encara 
que aquests mesos no passeu de prendre el 
sol a la terrassa de casa o de fer el vermut 
al bar de baix.

‘el hombre ilustrado’, de ray bradbury 
(booket)
Uns astronautes vaguen per l’espai espe-
rant la mort després d’un accident del seu 
coet. Un grup d’homes busca la manera de 
tornar a casa mentre recorren Venus, un 
planeta on mai para de ploure. Una pare-
lla viatja en el temps per fugir d’un futur 
devastat per la guerra.

Possiblement uns dels millor llibres 

Sis recomanacions de lectures 
literàries per aquest estiu
L’escriptora castellarenca natàlia Cerezo convida a llegir sis llibres refrescants

de contes que s’han escrit mai, El hombre 
ilustrado està escrit amb la delicadesa líri-
ca típica de Bradbury i, com tota la bona ci-
ència-ficció, cada història és un mirall que 
ens mostra com som,

tota la col·lecció de jan plata, de josep lluís 
badal (la galera)
A Castellar, Badal és conegut com a professor i 
escriptor excepcional. Però, quants l’heu lle-
git? Atreviu-vos amb el Jan Plata: són sis lli-
bres amb pirates bons i dolents, sirenes, el 
sabre de Serapió i un vaixell molt especial. 
Escrit com només ell sap, els llibres són com 
una jungla que espera a ser descoberta, una 
font inesgotable de referències a l’Odissea i 
de personatges que es quedaran amb vosal-
tres per sempre. Ah, i no poseu com a excu-
sa que són “novel·les per a joves”. Tant hi fa 
a qui estigui dirigida: la literatura és litera-
tura i en el Jan Plata hi trobareu a cabassos.

‘la conquista de los polos: nansen,
amundsen y el fram’, de jesús marchama-
lo (nórdica)
Una edició preciosa per als aficionats a les 
aventures clàssiques, en aquest cas l’ex-
ploració dels pols. Acompanyat de moltes 
il·lustracions i de mapes, a La conquista de 
los polos s’hi explica de manera molt amena 
(i amb tota mena de detalls escabrosos) qui-
nes rutes es van seguir i quins perills van 
haver de sortejar els aventurers que es van 
atrevir a intentar arribar als pols.

‘una temporada en tinker creek’,
d’annie dillard (errata naturae)
No hi ha adjectius per definir Una tempora-

da en Tinker Creek, se’ls ha quedat tots Annie 
Dillard per fer aquesta meravella, aquesta 
“cosa rara” que no trobareu enlloc més. Tèc-
nicament un assaig (va guanyar el Pulitzer en 
aquesta categoria), Dillard hi fa una descrip-
ció meticulosíssima de la natura que envolta 
casa seva i aprofita per explicar-nos des de 
com posen els ous les femelles de pregadeus 
fins als colors de la muntanya al capvespre.

Només som un grapat d’àtoms que 
viurà quatre dies i la mort ens sotja a cada 
racó, però Dillard aconsegueix que fins i tot 
això tingui una certa bellesa.

‘el llibre d’hores de jacominus gainsbo-
rough’, de rébecca dautremer (baula)
Un àlbum il·lustrat preciós tant pel que fa 
a les il·lustracions com a la història, la vida 
d’un conillet. I com és la seva vida? Impos-
sible superar com la presenten a l’editori-
al: “Les fulles seques del parc, la pluja, la 
marea baixa. Una tombarella, un comiat 
en una andana, un bon dia en un jardí ple 
de pedres. Un pícnic, unes curses i l’om-
bra fresca sota l’ametller.”  

‘sóc vertical’, de sylvia plath (proa)
Potser l’aventura més gran de totes sigui 
llegir la poesia de Plath per primera vega-
da. Intensa i única, aquest volum (en tapa 
dura!) és una reedició amb el bo i millor de 
la poeta, un centenar de poemes que va es-
criure durant els tres anys abans de la seva 
mort, un dels seus millors moments lite-
raris i pitjors moments personals. A més, 
Sóc vertical té premi doble: és una edició 
bilingüe i la traducció és de la meravello-
sa Montserrat Abelló,  

NATÀLIA CEREZO
Escriptora
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Les sabates de taló han entrat a 
l’imaginari col·lectiu com un dels 
símbols universals de la sensualitat. 
A dalt de l’escenari, que els vuit ar-
tistes, tant homes com dones, calcin 
aquest fetitxe, és com a mínim una 
declaració d’intencions. També ho és 
el nom de l’espectacle, Eròtic Giust. 
A més, emmarcat en les Nits d’Estiu, 
va aterrar en un escenari indubta-
blement romàntic, uns Jardins del 
Palau Tolrà embolcallats per la fos-
cor creixent del capvespre.

Eròtic Giust és un espectacle 
amb molt caràcter, d’una personali-
tat única, que incorpora prosa i poe-
mes de temàtica eròtica. El nom de 
l’obra, ideada per Marcel Casellas, 
fa referència al giusto-sil·làbic, un 
sistema rítimic arriscat que carac-
teritza les cançons. Els textos, que 

deures d’estiu als Jardins

El cantant Miguel Gómez va fer una interpretació molt emotiva als Jardins del Palau Tolrà. || q. pascual

divendres passat va aterrar a la vila l’espectacle Eròtic Giust

són introduïts mentre la música es 
fa amb el timó de l’obra artística, es 
presenten davant del públic, can-
tats o recitats, i ressegueixen esce-
nes quotidianes amb glopades d’ir-
refrenable passió. 

Cinturó, fora. El primer botó 
de la camisa, descordat. I el segon, 
també. L’americana surt disparada. 
Miguel Gómez, mentre interpreta 
una de les cançons, provoca que a 
una àvia se li escapi una rialla ner-
viosa per sota el nas. Després de la 
seva aparició a l’escenari en mode 
diva, una vegada la música ja ha ar-
rencat, fent-se esperar, no només 
injecta veu, sinó també carisma a 
Eròtic Giust.

L’artista va acompanyat d’una 
cuirassa musical que aporta el caràc-
ter xiroi que necessita l’espectacle: 
Quim Boix (flabiol, tamborí i gralla), 
Magalí Sala (violí), Ivó Jordà (gralla 

i tarota), Marçal Ramon (acordió di-
atònic), Francina Mercadal (trom-
bó), Iu Boixader (contrabaix) i Pere 
Olivé (percussió). Però, indubtable-
ment, l’ànima d’Eròtic Giust està 
composta pels poetes i lletristes 
que hi ha darrere dels textos, com 
Jaume Ayats, Miquel Desclot, Pep 
Albanell, Jaume Arnella i Assump-
ta Margenat.

A les cançons i als poemes, el 
desig i el deler s’alternen. Les lletres, 
tot i l’explicitat, no transgredeixen 
l’elegància de ser un espectacle per 
no escandalitzar a ningú. Tanma-
teix, l’erotisme de la poesia fa vole-
iar la imaginació i, de seguida, pots 
començar a pescar imatges i desitjos 
que suraven, imperceptibles, pel cap. 
Entre els Jardins del Palau Tolrà, hi 
havia qui, de tant concentrat, sem-
blava que parava les orelles i rete-
nia deures d’estiu per fer a la nit.  

 Guillem Plans

CRòNICA | música

Homenatge a 
ricard viladesau

Aquest divendres, a les 21.30 hores, els Jardins del Palau Tolrà acullen 
el darrer dels concerts de les Nits d’Estiu 2019. En aquesta ocasió, s’ha 
previst un concert titulat ‘Viladesau. De músic a mite’, que interpreta-
rà la cobla Ciutat de Girona. 

Ricard Viladesau i Caner (Calonge, 18 de gener de 1918 – Barcelo-
na, 26 de gener de 2005) era una músic i compositor de sardanes i hava-
neres. És considerat un dels millors instrumentistes de tenora. De fet, 
Pau Casals el va qualificar amb el sobrenom de “príncep de la tenora”, 
per la seva habilitat innata del compositor a l’hora de fer sonar aquest 
instrument de vent tan característic de la sardana.

En el concert previst divendres, els músics faran un recorregut per 
la vida i obra de Viladesau a través de la seves creacions, amb temes del 
mateix compositor i d’altres que són de compositors relacionats amb ell. 
Tot plegat, anirà acompanyat d’imatges il·lustratives de cada moment. 

Hi podrem apreciar els seus inicis a Calonge, al Baix Empordà, i el 
pas per les diferents cobles – orquestres que hi va formar part. També 
veurem el seu vessant de docent, de compositor de sardanes (especial-
ment, les obligades), ballables, cançons i havaneres, d’instrumentista 
de tenora, i la relació familiar, entre altres aspectes. Viladesau va com-
pondre 212 composicions de sardanes firmades en més de 50 anys de 
trajectòria, a més de boleros, havaneres i música de ball.

La cobla Ciutat de Girona arriba a Castellar amb la percussió i te-
clats de Joan Torras, amb l’actriu Susana del Saz, i sota la coordinació 
general de Francesc Sánchez Carcassés. La direcció musical recau en 
Jesús Ventura. El guió és de Mercè Planas, Francesc Sánchez i Jesús 
Ventura.    || redacció

Una imatge d’arxiu del concert homenatge a viladesau. || aViBotet.cat

divendres la cobla Ciutat de Girona farà 
un recorregut per l’obra del compositor

MúSICA | JardinS dEL PaLaU toLrà
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Si el Sant Jaume queda engalanat, proba-
blement als veïns els toca fer vida al car-
rer, anar a dormir un pèl més tard del que 
és habitual i no parar quiets durant el cap 
de setmana. Com és habitual en aquesta 
revetlla, organitzada per l’Agrupació de 
Veïns del Pla, les activitats, per a petits 
i grans no es van aturar durant els tres 
dies i la celebració va comptar amb cen-
tenars de persones de la zona i de la resta 
de la vila. La col·laboració va ser activa 
durant el cap de setmana.

A diferència d’anys anteriors, en 
què la pluja va obligar a ajornar algunes 
activitats i va provocar que l’assistència 
de públic minvés, el temps va respectar 
aquesta edició de la festa del Pla  i els tres 
dies van ser multitudinaris.

L’ambient ja es va començar a ani-
mar des de divendres amb diferents jocs 
infantils. De fet, tal com explica Joan Juni, 
de l’Agrupació de Veïns del Pla, “hi ha 
hagut relleu generacional, i cada ve-
gada hi ha més famílies joves i cana-

circ. La jornada va continuar dedicada als 
més petits, amb activitats exclusivament 
dirigides a ells, com la festa de l’escuma.

EL CARRER, COM SEMPRE, ENTAULAT 
Com des del primer dia, 36 anys enre-
re, la Revetlla de Sant Jaume va entau-
lar tot el veïnat al llarg del carrer, vestit 
per a l’ocasió. Després de tant temps, la 
flama de la tradició segueix viva gràcies 
a l’esperit de germanor que s’origina du-
rant aquesta nit. 

A alguns balcons, el groc, blanc i ver-
mell de la bandera castellarenca; d’una 
banda a l’altra, garlandes de colors; el car-
rer, decorat de llums. La celebració, evi-
dentment, es va allargar fins ben tard. Va 
encarregar-se de garantir la gresca Re-
member Music Show, amb un espectacle 
dinàmic i molt visual, guarnit de llums, 
inspirat en els anys 70, 80 i 90. El grup de 
cinc ballarins va animar el carrer mitjan-
çant coreografies i els veïns les calcaven. 
“Un èxit total, tot va anar rodat”, valo-
ra Juni, que considera que ha estat una 
de les millors revetlles dels darrers anys, 
gràcies al rècord d’assistència i a la gran 
participació.

Les activitats de diumenge van aca-
bar d’arrodonir el cap de setmana. De 
bon matí, els tallers de pintar figuretes 
i màscares; a continuació, el Ball de Gi-
tanes i de Bastons; i el vermut popular. I 
per acomiadar la festa fins a l’any que ve, 
un any més va haver-hi sardanes, amb la 
Cobla Vila d’Olesa.  

Una de les millors revetlles de la vila 

La castellarenca Mariona Roca va actuar amb el seu grup la nit de les havaneres. || q. p.

El ball de dissabte a la nit, com ja és tradició, va reunir grans i petits al carrer Sant Jaume amb el grup Remember Music Show, que ofereix un repertori de música dels 80 i 90. || q. pascual

La festa del carrer Sant 
Jaume ha estat una de 
les més multitudinàries 
de les que s’han 
celebrat últimament

 G. Plans

lla. Per això, aquest any les activitats 
han anat molt dirigides a aquest pú-
blic”. El futur de la celebració, en aquest 
sentit, passa perquè el veïnat que va ar-
ribant al carrer s’impliqui en la festa, tal 
com s’ha fet sempre. I també perquè els 
que de petits només s’havien de preocu-
par per gaudir-la, ara es comencin a ar-
remangar per organitzar-la.

També divendres, ja més cap al tard, 
la botifarrada va reunir més de dues-cen-
tes persones. Seguidament, la nit es va 

acabar d’encarrilar amb el grup vilano-
ví La Petita Havana, del qual forma part 
la cantant castellarenca Mariona Roca.  
El concert va anar acompanyat del tra-
dicional cremat de rom.

L’endemà, dissabte, va ser el dia 
més intens de la Festa Major del carrer 
Sant Jaume. I, si algú tenia previst engan-
xar-se als llençols, l’activitat programa-
da el “Despertar del veïnat” va posar-l’hi 
complicat, ja que el dia va arrencar amb 
un taller de percussió, malabars i jocs de 

36  
Edicions de la 
revetlla de sant 
jaume organitzada 
per l’agrupació de 
Veïns 

220 
Racions de 
botifarra,  
divendres  

70, 80 i 90’s 
L’espectacle  
de remember 
music show va 
reviure el passat
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El festival de rock&roll Caste-
rockfest va tancar el cicle de con-
certs iniciat el divendres dia 5 amb 
l’actuació del grup castellarenc 
Walking to the Bar. L’afluència de 
públic d’aquest darrer concert, que 
s’ha sostingut al programa de mú-
sica rock ideat per Manel Rovira, 
conjuntament amb el Calissó d’en 
Roca, deixa bona boca als castella-
rencs que es van apropar divendres 
a les 20.30 hores a la plaça de Cal 
Calissó per gaudir de temes tan rít-
mics i diversos com els de ‘I want to 
break free’ de Queen, ‘Shoud I stay 
or shoud I go’ de Clash, ‘La flaca’ de 
Jarabe de Palo, ‘Day tripper’ dels Be-
atles, ‘L’Empordà’ de Sopa de Cabra, 
‘Natural woman’ d’Areta Franklin, 
‘El muerto vivo’ de Peret i un parell 
de temes rock propis, entre d’altres. 
Un repertori de versions que va apro-
ximar el concert al concepte de festa 
major gràcies a la diversitat dels es-
tils musicals escollits pel grup.

La banda, que va néixer l’any 
2017 a l’Artcàdia –ara, Acció Musi-
cal Castellar–, va aprofitar l’opor-
tunitat del directe per dirigir-se al 

El Casterockfest tanca accelerant

El primer festival Casterockfest ha comptat amb la participació del Calissó d’en Roca. || q. pascual

divendres, l’actuació de walking to the Bar va posar el punt i final al primer festival de rock&roll de Castellar del vallès

  Redacció

CRòNICA | MúSiCa

públic assistent d’una manera de-
senfadada i alegre. I això es va rebre 
amb aplaudiments i amb una bona 
dosi de bon rotllo i entrega per part 
del més d’un centenar de persones 
que van subscriure la proposta dels 
Walking to the Bar.

El Casterockfest havia arren-
cat de manera tímida el dia 5 de juli-
ol amb Els Visitants i Firewood. La 
justa assistència va fer plantejar als 
organitzadors l’anul·lació dels se-
güents concerts, tot i que finalment –i 
per voluntat d’alguns dels grups con-
vidats– es van mantenir una part de 
les actuacions del cartell que anun-
ciava, de bon principi, l’actuació de 
8 bandes diferents, amb la condició 
que almenys un dels components fos 
de Castellar del Vallès.

rootoons va actuar el 12
El dia 12 van actuar els Rootoons, una 
formació que va demostrar un molt 
bon nivell musical i que va agradar 
al públic, tot i no ser gaire nombrós. 
Després del punt culminant el pas-
sat dia 19, del festival queden sus-
peses les actuacions previstes per 
al dia 26. Encara no s’ha informat si 
la intenció és repetir el festival l’any 
que ve o no. 
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DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

agenda del 26 de juliol al 29 d’agost de 2019

DivenDres 26 
 
21.30 h  - MúSICA
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

Dimarts 30
 
20.30 h - BALL
Open curs de bachata i roda 
cubana
Plaça de Cal Calissó
organització: ajuntament

‘Resacón en Las vegas’
dissabte 27, 22 h  · plaça de cal calissó

la plaça de cal calissó acull la dar-
rera projecció de cinema a la fresca. 
es tracta de  ‘resacón en las Vegas’,  
una pel·lícula còmica del 2009 diri-
gida per todd phillips. l’any 2010 va 
rebre el globus d’or a la millor pel-
lícula musical o còmica. l’argument 
principal se centra en quatre amics 
que realitzen un viatge a las Vegas, 
on assisteixen a un comiat de sol-
ter, però els plans es compliquen 
quan l’endemà al matí no recorden 
res del que va succeir el dia anteri-
or. la pel·lícula està protagonitzada 
per Bradley cooper, ed helms, zach 
galifianakis, justin Bartha i heather 
graham. també va rebre elogis per 
part de la crítica, a més de ser un èxit 
en taquilla.

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

Exposició permanent d’escultures 
de Josep Llinares 
ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650 00 80 74

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

Torn
em

 e
l 3

0 

d’a
gost

Fins el 30 d’agost podeu seguir l’actualitat de la vila a 

www.lactual.cat

Bones vacances! 
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
divEndrES 26 ROS 
diSSaBtE 27 PERMANYER 
diUMEnGE 28 CASTELLAR 
diLLUnS 29 PERMANYER 
diMartS 30 CATALUNYA 
diMECrES 31 FENOY 
diJoUS 01 EUROPA 
divEndrES 02 CASANOvAS 
diSSaBtE 03 CATALUNYA 
diUMEnGE 04 YANGÜELA 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“El segle XX va acabar amb les utopies.”
Margaret Atwood

@alexsanchoman @jninerola @elviraarderius
calella de palafrugell copons siluetes

MEMòRIES DE L’ARXIU D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual

Interessant document gràfic del difícil ofici de fer carbó al bosc, l’anomenat “carbó d’alzina”. Veiem 
la fase final d’una pila, després de la cuita, recollint els últims cabassos. A l’esquerra, quatre sàrri-
es plenes i lligades; a la dreta, dues de plenes sense tapar; al centre, una a mig omplir i dues de bui-
des. No sabem amb seguretat si la imatge va ser presa al terme de Castellar  || Fons: arXiu d’histò-

ria de  castellar || autor: desconegut ||  teXt: alBert antonell || arXiuhistoriacastellar@gmail.com 

Carboners, anys 50-60

penúltima

Diego Acedo Aguilera
82 anys  · 20/07/2019

Feliu Rovira Galimany
86 anys  · 25/07/2019

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

Marcel Canudas
T| 93 747 26 05 · M| 610 764 835

marcelcanudas@gmail.com

Per què optar per les ener-
gies renovables a casa?

Recoma-
nació

És cada vegada més evident el protagonis-
me, i necessitat, de les energies renovables 
a arreu del món. En aquest sentit, i emprant 
una visió intel·ligent i eficient de futur, es fa 
imprescindible plantejar-se la utilització de 
les energies renovables a les nostres cases o 
propietats. Entre els seus principals avan-
tatges destaca l’abundància de les fonts i/o 
recursos, que són naturals i inesgotables (es 
preveu que el Sol ens provingui energia du-
rant els pròxims quatre mil milions d’anys); el 
menor cost d’aquestes (tot i que per a tenir-les 
cal fer una primera inversió, posteriorment 
en veurem els guanys al ser d’abast gratuït); 
i no oblidem la menor quantitat d’emissions i 
residus que reporten al medi ambient.

En cas d’optar per les energies renovables a 
casa o a la feina, cal sempre confiar en un ex-
pert, qui us faci un estudi energètic detallat al 
vostre cas particular, assegurant que es com-
pleixin les normatives vigents i procurant, 
així, optimitzar al màxim el seu rendiment.
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la contra

Xavier Miralles

El disseny es 
confon amb l’art

Guanyador del disseny del cartell de Festa Major 2019

q
. p

a
s

c
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a
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El disseny sempre l’ha acompanyat. Primer, com 
a aficionat de l’skate i l’estètica que l’envolta, i 
després, com a professional del ram. És el guanyador 
del concurs de cartells de Festa Major 2019

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
alegre i bromista
Un defecte que no pots dominar?
el desordre
Un dissenyador que admiris?
david carson
Quin plat t’agrada més?
el pollastre arrebossat amb patates
Un color
el negre
Un animal?
un ocell
Un tipus de música?
el punk rock
Una pel·lícula?
‘regreso al futuro’
Un llibre?
qualsevol il·lustrat, no m’agrada llegir
Una imatge?
la foto del petó a times square 
Un somni?
Fer la volta al món amb la família

”

“

·Per què et vas presentar al con-
curs de cartells?
Com que soc dissenyador, em vaig 
veure capaç de fer el que es demanava 
a les bases, intentar transmetre fes-
tivitat, diversitat. Vaig voler trencar 
amb el que havia vist anteriorment i 
dedicar-me més a la tipografia, fer-la 
com una imatge i que aquesta fos re-
coneguda com a festiva, diversa. És 
la segona vegada que guanyo, també 
em van premiar el cartell del 2017.

· Parla’ns d’aquesta curiosa tipo-
grafia que podem veure al cartell.
És una tipografia que homenatja 
el dissenyador que va fer la bande-
ra multicolor LGTBI. Aquesta tipo-
grafia ja està establerta amb colors, 
barreja la tipografia i la imatge. Ara 
s’està posant de moda això de fer ti-
pografia que no sigui negra. 

· Com completes el cartell?
La tipografia és al centre. Si féssim 
una vista a vol d’ocell, ens hauríem 
d’imaginar que tots els sticks que he 
posat són les persones, que se cen-
tren al mig per fer la Festa Major.  
Que la tipografia formi una imat-
ge m’agrada. I també m’agrada que 
hagi agradat!

· Com et vas inspirar?
Vaig mirar altres cartells. Però en 
general, no només els que s’havien 
fet per Festa Major. Per la meva pro-
fessió, estic acostumat a fer displays 
publicitaris, estands de fires, roll up, 
etc. El cartellisme és on em sento més 
còmode, perquè tens un gran espai 
blanc on pots explicar el que vulguis, 
o el que et demani el client.

· Quan va començar la teva aven-
tura com a dissenyador?
El disseny sempre ha anat lligat 
amb mi. Sempre he anat amb skate i 

aquest és un esport on hi ha molt dis-
seny. Les taules d’skate són molt grà-
fiques. N’he dissenyat algunes, de tau-
les. Tota aquesta estètica m’encanta.

· Com treballeu, actualment, els 
dissenyadors?
Avui dia el disseny és molt digital. Jo 
començo sempre fent un esbós a mà. 
Penso la idea que vull transmetre, les 
necessitats. Quan amb l’esbós veig 
com podria quedar i tinc la idea al 
cap, la materialitzo amb l’ordinador. 
La fotografia també té molta impor-
tància. Com a dissenyador, en el meu 
dia a dia un 70% de les coses que faig 
porten fotografia. Hi ha fotos que les 
faig jo, de productes, i d’altres s’en-
carreguen a fotògrafs externs. En el 
cas del cartell de la Festa Major 2019, 
on no hi ha fotografia, em va portar 
més feina el concepte que no pas la 
realització pròpiament. 

· Hi ha bon nivell de dissenyadors, 

al nostre país?
A tot arreu hi ha bons i mals disse-
nyadors. És cert que als països nòr-
dics són més conceptuals, més tèc-
nics, i als EUA són més artístics, fan 
servir més el dibuix. Aquí es fa una 
mica de tot, depèn sempre del que 
ens mani el client.

· El disseny és art?
El disseny es confon amb l’art. Pot-
ser té algun lligam, però el disseny. 
és un encàrrec, tu fas un treball per-
què allò funcioni, independentment 
de si t’agrada o no. L’art, en canvi, és 
molt lliure, fas el que vols. En el dis-
seny, sempre vas condicionat a la de-
manda del client. A vegades, et veta 
la llibertat creativa. 

· Tot el disseny és igual?
No. El disseny té disciplines, el gràfic, 
d’interiors, de moda, etc. A vegades, 
t’has de posar una mica en el món de 
l’altre, a vegades no, depèn.

· Quines qualitats ha de tenir un 
bon dissenyador?
Ha de ser observador i ha de saber 
conceptualitzar les idees, organit-
zant-les perquè quan un client et faci 
un encàrrec el sàpigues redirigir.  Un 
bon dissenyador ha de saber mate-
rialitzar el concepte que demani el 
client de la millor manera possible.

· És una feina valorada?
Depèn. Tothom es creu amb dret 
d’opinar i criticar. Aprenem a ac-
ceptar-ho. Però, davant d’una críti-
ca, podem defensar el nostre projec-
te. Sempre tenim una raó quan fem 
una cosa, no tot és fa sobre la marxa.

· Com veus el futur del disseny?
Mai s’acabarà. Per exemple, no et 
pots imaginar el supermercat amb 
productes sense etiquetes, o bé sa-
marretes que no tinguin un disseny. 
L’estètica també ens defineix i ens 
transmet com és aquella persona. 

 Marina Antúnez


