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Setmanari d’informació local

Les campanyes de donació de sang fa 50 anys que tenen lloc a Castellar del Vallès. Ara es vol aprofitar l’efemèride per augmentar les donacions i rejovenir els donants. || Q. PASCUAL

Un gest vital
El Banc de Sang de Castellar celebra 50 
anys amb una marató de donacions que 
tindrà lloc divendres que ve a l’Auditori

SAlUt | P03

Especial 
Festa Major 
de 32 pàgines

SUplEMEnt | Pàgines CentrALs
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el tema de la setmana

Marató de donació de sang a l’Auditori
Serà la primera jornada de Festa Major, el pròxim 
6 de setembre i coincidirà amb el 50è aniversari 
de la delegació del Banc de Sang de Castellar 

“Tu sí que ets important; conver-
teix-te en #sangfluencer”. Aquest 
serà el lema de la Marató de Sang de 
Castellar del Vallès, que se celebra-
rà durant la Festa Major. Concreta-
ment, serà el pròxim divendres, 6 de 
setembre, de 10 a 21 hores a l’Audito-
ri Municipal Miquel Pont. Tot plegat, 
coincidirà amb el 50è aniversari de 
la primera campanya de donació de 
sang a Castellar, i serà el tret de sor-
tida dels actes de celebració del mig 
segle de vida de la delegació del Banc 
de Sang a la vila. “És important gau-
dir de la Festa Major, anar a ballar, 
participar en les activitats espor-
tives, passar per la fira, però una 
altra manera de viure la festa també 
és donar sang. És una activitat que 
no costa ni cinc, però t’aporta una 
gran satisfacció, dones vida”, ex-
plica Ramon Moix, un dels responsa-
bles de la delegació del Bang de Sang 
de Castellar.  Moix es va sumar a l’or-
ganització el 2004.

D’altra banda, és important re-
marcar que, a més d’augmentar les re-
serves del banc de sang, l’objectiu de 
la proposta és fer divulgació d’aques-
ta iniciativa a través de xarxes soci-
als a través de l’etiqueta especial per 
a l’ocasió #MSangCastellar o de les 
genèriques #sangfluencers o #blo-
odfluencers. Per fer-ho possible, des 
del portal web maratodonants.cat, es 
posa a l’abast dels ciutadans sangflu-
encers diversos recursos digitals com 
gifs d’Instagram per fer stories, plan-
tilles de cartells per incentivar la do-
nació de quilòmetre zero o models de 
missatges de Whatsapp per mobilit-
zar tots els castellarencs i castellaren-
ques perquè hi participin, sigui a les 
xarxes o de manera presencial. “El 
més difícil és aconseguir donants 
nous, a Castellar és cert que tenim 

un grup de donants habituals. Per 
a nosaltres, durant la Marató, seria 
un èxit aconseguir un centenar de 
donacions, tenint en compte que la 
mitjana de donacions de dues jorna-
des és de 60”, apunta Moix. 

Segons han detallat des de la sec-
ció local de Banc de Sang, quant al per-
fil de donant de Castellar, se situa a la 
franja dels 36 als 55 anys, amb el 53% 
de donacions, fonamentalment del 
grup 0+, al 38% de les extraccions. Per 
edats, la segona franja d’edat més acti-
va a la vila és dels 56 als 65 anys (26%), 
seguida dels 25 als 35 anys (11%), dels 
18 als 25 anys (7%) i més de 65 anys 
(3%).  És per això que, a través del llen-
guatge digital i les noves tecnologies, 
es pretén esperonar i conscienciar el 
col·lectiu jove. “El fet de donar sang 
no ha canviat gaire, però sí els con-
trols que passen els donants. Ara 
hi ha un qüestionari molt acurat i 
molts més condicionants, com ara 
si has viatjat a uns països determi-
nats, si t’has fet en els últims mesos 
un tatuatge o si has passat pel den-
tista. Això es tradueix en més segu-
retat”, apunta Moix.

Val a dir que per Festa Major 
també s’oferirà la possibilitat de donar 
plasma. Per fer-ho cal reservar cita 
prèvia trucant al 93 557 36 30 o envi-
ant un correu electrònic a plasma@
bst.cat. 

mig segle des de la primera donació

A la Marató de la Festa Major del prò-
xim 6 de setembre es compliran 50 
anys des de la celebració de la primera 
campanya de donació de sang a Cas-
tellar. L’històric setmanari La Forja 
anunciava la campanya que es va fer 
el 21 de setembre de 1969 a l’hospital 
de la ciutat, de 9 a 12 del matí. Sobre el 
fet de donar sang, el setmanari ho ex-
plicava així: “Donar sang no és res, 

  rocío gómez 

els responsables de la delegació del Banc de sang de Castellar i la junta del CeC, promocionant la Marató. || CedidA

Majors de 18 i pesar 
més de 50 quilos 

#MsangCastellar 

De forma general, pot donar sang 
qualsevol persona que tingui bona 
salut i que compleixi les següents 
condicions: tenir més de 18 anys, 
pesar 50 quilos o més i, en cas de 
ser dona, no estar embarassada.Per 
donar sang no cal estar en dejú. Al 
web www.donarsang.gencat.cat es 
dona resposta a les preguntes més 
freqüents sobre la donació de sang. 
És important recordar que una de 
cada deu persones que entra a un 
hospital necessitarà una transfusió 
sanguínia. La sang és imprescin-
dible en moltes intervencions 
quirúrgiques i per curar malalties 
digestives, l’anèmia o determinats 

càncers. Entre altres dades a tenir 
en compte, destaquen que de 
cada donació se’n beneficien com 
a mínim tres persones, ja que se 
n’obtenen concentrats d’hematies, 
plaquetes i plasma. Podem donar 
sang més d’una vegada l’any. En 
concret, les dones poden donar-ne 
tres vegades l’any i els homes, 
quatre. Els components de la sang 
caduquen passats uns dies, per això 
cal donar-ne de forma regular. En el 
cas de la donació de plasma, pot ser 
més habitual perquè consisteix a ex-
treure sang, separar-ne les cèl•lules 
sanguínies, retenir el plasma i 
retornar la resta per la mateixa 
via. En el plasma, que representa 
el 55% del volum total de sang, hi 
trobem les cèl·lules sanguínies: 
glòbuls vermells, glòbuls blancs i 
plaquetes. La donació de plasma 
dura uns 45 minuts, mentre que la 
de sang, prop d’uns 20 minuts.

no fa ni la més petita impressió. Una 
punxada de la categoria d’una injec-
ció, uns minuts d’estar ajagut per 
facilitat la sortida de l’apreciat lí-
quid, una fregadeta per taponar 
el foradet... i ja està”, explicava. En 
total van ser 58 les donacions de la jor-
nada, que van rebre un clavell vermell 
per part de l’Associació de Donants de 
Sang com a reconeixement al seu gest. 
Moix detalla que un dels impulsors de 
la delegació de Castellar va ser Anto-
ni Maria Castells, testimoni que va re-
collir el seu fill Joan Castells acompa-
nyat de Josep Gili. A hores d’ara, Moix 
comparteix responsabilitats amb Joan 
Avellaneda, Antoni Mora i Joan Pino-
sa des de 2009.

Finalment, des de la delegació de 
Castellar remarquen que durant tots 
aquests anys han comptat amb la col-
laboració del Centre Excursionista de 
Castellar. “Volem agrair el suport 
del CEC, que durant tots aquests 
anys ens han cedit el seu local per 
a les campanyes”, recorda Moix. 
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empresa

l’aposta pels treballadors motivats
les empreses 
aposten cada vegada 
més per activitats de 
construcció d’equips

La manera de gestionar les empre-
ses ha canviat en els últims anys, so-
bretot a Europa. D’un sistema de 
treball jeràrquic, cada vegada més 
s’aposta per un model transversal, 
en què els equips de treball siguin 
efectius per ells mateixos. Hi ha di-
ferents eines per aconseguir aques-
ta efectivitat, una d’elles és l’anome-
nada en anglès team building, traduït 
com a ‘construcció d’equips’. Aquest 
model busca que un equip s’autova-
lori per mesurar la seva efectivitat i 
d’aquesta forma millori el seu rendi-
ment. Per aconseguir-ho, es propo-
sen diferents activitats, tant dins de 
l’empresa com fora de l’horari laboral, 
més enfocades en el lleure. Aquestes 
activitats conjuntes permeten millo-
rar la cohesió d’un equip. La psicòloga 
castellarenca Melanie González, que 
té experiència realitzant tallers per 
a diferents empreses, explica que les 
persones ens comportem d’una ma-
nera a la feina -on hem de ser més se-
rioses i responsables- i d’una altra en 
un ambient lúdic, en què podem treure 
la nostra part més divertida i distesa: 
“Quan ens coneixem personalment 
fora de l’àmbit laboral, s’afavoreix 
el factor humà. Quan un equip de 
feina ha estat capaç de compartir 
un temps d’oci i resoldre activitats 
de manera conjunta, està més unit 
i això es trasllada  a l’empresa, on 
hi ha millor ambient laboral, més 
productivitat i per tant, l’empresa 
funciona millor”. 

Una de les empreses castella-
renques que han apostat per aquest 
sistema és Sistel Group, dedicada 
als serveis electrònics i que comp-
ta amb una plantilla de 150 perso-
nes. Des del grup s’organitzen tant 
activitats específiques dirigides pel 

  Cristina Domene

Una de les activitats ‘team-building’ que organitza Can Juliana.  || CedidA

L’equip humà de l’empresa castellarenca sistel group fa 4 anys que organitza un torneig de pàdel per cohesionar l’equip.  || CedidA

Departament de Desenvolupament 
i Recursos Humans com trobades 
més lúdiques, fora de l’horari labo-
ral, programades pels treballadors. 
“Les activitats concretes les vam 
començar a fer fa uns cinc anys”, 
detalla la responsable de Recursos 
Humans de Sistel Group, Marta Es-
teve. “A l’empresa necessitem que 
tothom posi el seu màxim potenci-
al i per això s’ha d’estar a gust. Són 
activitats que ajuden i afavoreixen 
la confiança. Cada any intentem po-
tenciar el que cada equip necessita 
segons els reptes que tenim com a 
empresa. Ara el repte és molt col-
laboratiu”. Hi treballen tant en ta-
llers oberts a tothom com en activi-
tats concretes per a grups. “L’últim 
taller ha estat un de bridge (pont) 
d’estils relacionals”, explica Gemma 
Martí, responsable de qualitat i par-
ticipant del taller. “Es tracta de co-
nèixer-se per assolir els objectius 
comuns, però com cadascú té ca-
ràcters i maneres de fer diferents, 
hem d’arribar a la mateixa conclu-
sió de manera col·laborativa”. En 
els darrers mesos, els mateixos tre-
balladors i treballadores han organit-
zat una pujada a La Mola, un partit de 
futbol sala i una sortida al rocòdrom: 
“Aquestes activitats espontànies 
s’han fet sempre. Ajuden a conèi-
xer la gent que tens cada dia al teu 
costat i fa que hi puguis connectar 
millor”, assegura Roger Santcliment, 
responsable d’industrialització.  Una 
de les activitats més arrelades és el 
torneig de pàdel, que es fa des de fa 
anys. Un dels impulsors, l’enginyer de 
vendes Ramon Llavall, assegura que 
la idea era fer equip i fer una activitat 
fora de la feina en què tothom es po-
gués sentit inclòs. “És una oportuni-
tat de parlar de tu a tu, sense jerar-
quies”. Esteve afirma que el projecte 
de Sistel Group és tenir una empre-
sa “d’humans feliços, perquè per a 
tots sigui la seva millor elecció, que 
vulguin estar aquí”.  

diverses opcions

L’espai d’oci Can Juliana ofereix dife-
rents activitats adreçades a la cons-
trucció d’equips. Majoritàriament s’hi 

fan gimcanes col·laboratives entre 
diferents equips i es combina l’es-
forç físic amb la cooperació i la intel-
ligència per aconseguir un objec-
tiu comú. “Cada vegada hi ha més 
demanda d’aquestes activitats 
per part de les empreses. Sobre-
tot tenim empreses relacionades 
amb la banca i amb els sectors de 
la tecnologia i l’enginyeria”, explica 
Germán Ligero, director de projectes 
de Can Juliana. Actualment una de les 
activitats que més funciona és l’RSC 
(responsabilitat social corporativa). 
Són tallers, actes o serveis que tenen 
com a objectiu millorar el món en què 
vivim. “Podem parlar per exemple 
d’un taller de construir bicicle-
tes, o construir/inventar joguines 
que després es donaran a centres 
amb necessitats, d’acollida”, con-
clou Ligero.  
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inscripció oberta

Oferta formativa:

• Cicle de formació instrumental
• Ensenyaments inicials: anglès, català i informàtica
• Curs per a nouvinguts: castellà
• Literatura
• Necessitats Educatives Especials
• Graduat d’Educació Secundària per a adults
• Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles forma  
   tius de Gran Mitjà i de Grau Superior
• Curs de preparació per a les proves d’accés a la universitat  
  per a majors de 25 anys i 45 anys
• Orientació
• “Un cop de mà”

L’Escola d’Adults és centre de suport de l’Institut Obert de 
Catalunya (IOC)
per al graduat en educació secundària (GES) a distància.

inici de curs: dl. 16 de setembre (presentació a la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador a les 10 h i a les 19 h)

inscripcions obertes tot el mes de setembre de dl. a dv. 
de 9.30 a 12.30 h i de 18.30 a 21 h (excepte els dies 9, 10 i 
11 de setembre, en què l’Escola estarà tancada)

Cal contactar amb:
Escola Municipal d’Adults
C. Pedrissos, 9 baixos
Tel. 93 714 83 55
A/e escoladults@castellarvalles.cat

actualitat

Víctima ‘oficial’ al camp de Mauthausen 

Les plaques “stolpersteine” de Castellar, que recorden els cinc deportats. || Q.PASCUAL

Castellar del Vallès no va ser aliena 
a la barbàrie que va suposar l’holo-
caust nazi. Cinc castellarencs van 
ser deportats a camps d’extermini 
de Mauthausen-Gusen i Buchenwald: 
Francesc Comellas, Ramon Puigde-
lloses, Josep Rovira, Francesc Valls i 
Enric Comellas. D’aquests cinc, dos 
van aconseguir sortir amb vida i els 
altres tres van ser assassinats, en el 
camp o durant la marxa d’evacuació.

Més de setanta anys després, el 
govern espanyol ha publicat al But-
lletí Oficial de l’Estat (BOE) els noms 
de 4.427 espanyols morts a Mauthau-
sen, entre els quals es troba el del cas-
tellarenc Ramon Puigdelloses Sas-
tre. Una de les finalitats d’aquesta 
publicació al Butlletí Oficial de l’Es-
tat, del 9 d’agost, és que aquestes 

 Cristina Domene

defuncions es puguin inscriure al 
registre civil. Al registre apareixen 
noms, cognoms, lloc de naixement i 
data de defunció, també amb l’objec-
tiu que els familiars puguin verificar 
aquestes dades. 

Ramon Puigdelloses Sastre va 

El BOE publica els 
noms dels espanyols 
morts al camp d’ex-
termini, entre ells, 
el del castellarenc 
Ramon puigdelloses

néixer el 17 de març de 1920 a Cas-
tellar. Vivia al carrer del Centre, 30. 
Professionalment es dedicava a la 
impressió. Estava afiliat a la UGT i 
va ingressar a l’exèrcit republicà per 
lleva sense assolir cap graduació.

 En plena desfeta republicana 

4 De seteMBre | 
FORMACió OCUpACiOnAl

El 4 de setembre l’Ajuntament oferi-
rà una sessió informativa sobre tres 
nous cursos de formació ocupacional 
que es faran de forma gratuïta. D’una 
banda, a l’octubre començarà un curs 
d’operacions auxiliars d’enregistra-
ment i tractament de dades i docu-
ments, de 480 hores, que finalitzarà al 
març de 2020. El novembre d’aquest 
any engegarà el segon curs d’anglès 
A2, de 190 hores, que s’allargarà fins 
al mes de febrer. El tercer curs pre-
vist és el d’anglès B1, una proposta 
de 280 hores que es farà entre març 
i juny de 2020.

El SOC  i el Fons Social Europeu 
subvencionen aquestes formacions, 
que s’adrecen específicament a per-
sones en situació d’atur. Cal tenir en 
compte que, per accedir-hi, és requi-
sit indispensable estar inscrit com a 
demandant d’ocupació al SOC. Les 
persones que compleixin aquests re-
quisits poden assistir a la sessió infor-
mativa del 4 de setembre, a les 10 h a 
la Sala d’Actes d’El Mirador, durant 
la qual també es farà una preselecció 
d’alumnes. Cal confirmar assistència 
prèviament al Servei Local d’Ocupa-
ció o per telèfon, trucant al 93 714 40 
40 o enviant un correu a dpeio@cas-
tellarvalles.cat.  || RedACCió  

Sessió informativa 
sobre cursos 
gratuïtsva retornar a casa i s’hi va estar pocs 

dies abans de l’entrada de les tropes 
nacionals, moment en què va decidir 
emprendre el camí de l’exili cap a 
França, on fou internat en un camp; 
allistat en una CTE i capturat al nord 
del país pels alemanys. El van con-
finar a l’stalag XII-B, Frankentahal, 
Alemanya, amb el número 13080. El 
24 de maig de 1941 va arribar al KL 
Mauthausen i va ser matriculat amb 
el número 5811. El 20 d’octubre de 
1941 va ser traslladat a Gusen, on va 
ser inscrit amb el número 13803. Va 
morir el 6 de desembre d’aquell any.

procés d’al·legacions

El grup d’historiadors que ha realit-
zat la llista dels noms de 4.427 espa-
nyols morts a Mauthausen ha expli-
cat, però, que algunes dades poden 
ser errònies, ja que sovint els em-
presonats donaven dades falses per 
no comprometre la seva família. Per 
aquest motiu s’ha obert un procés 
d’al·legacions.

Gran part de les 4.427 perso-
nes que apareixen en el BOE van 
ser republicans que havien passat la 
frontera francesa fugint de la Guer-
ra Civil o amb la intenció de formar 
part d’un exèrcit francès o de la re-
sistència. D’aquest número, només 
vuit són dones. 
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territori

promouen un projecte  d’habitatge 
cooperatiu a la masia de Can Carner

Després d’obtenir 
finançament i fer la 
rehabilitació, hi aniran 
a viure 12 famílies

La masia de Can Carner, que actual-
ment està en venda, serà objecte d’un 
projecte d’habitatge cooperatiu im-
pulsat per un grup format per 27 per-
sones distribuïdes en 12 unitats famili-
ars. Aquest grup, que va formar al maig 
la cooperativa d’habitatge cooperatiu 
Can Carner, “va signar un contracte  
d’arres amb la propietat i ara estem 
pendents de trobar un finançament 
per completar la compra”, diu Miquel 
Vallmitjana, membre de la cooperativa.

Can Carner és l’espai ideal per a 
la cooperativa, ja que “buscàvem un 
lloc per a les famílies que hi anaven a 
viure i una part de terres de conreu 
per fer un projecte mixt d’habitat-
ge i de projecte productiu amb agri-

cultura ecològica”. La masia de Can 
Carner és un conjunt edificatori format 
per la casa pairal amb vestigis inicials 
del segle XIII, la casa dels masovers i 
cossos annexos. 

títols participatius

El cost del projecte , incloent la compra 
i la rehabilitació,  és de 2,5 milions. Pel 
que fa a la inversió inicial s’ha previst 
que entre les 12 famílies es proporcio-
ni el 20 % de la inversió total, amb una  
mitjana d’uns 40 mil euros per famí-
lia. Gairebé tots els projectes de coo-
peratives d’habitatges de cessió d’ús 
busquen formes de finançament molt 
diverses. Seguint una mica la tendèn-
cia, “però també per necessitat,  ja 
que les arres ens vencen aviat i el fi-
nançament a entitats de finances so-
lidàries i transformadores encara no 
ha arribat, hem iniciat una campa-
nya de finançament participativa”.

En el cas concret de Can Carner, la 
coooperativa ha emès 2.000 títols par-
ticipatius de 100 euros  cadascun amb 
una remuneració del 2% anual i una 
durada de 3 anys, a partir dels quals es 
podran renovar anualment. La campa-Alguns dels membres que formen part de la cooperativa d’habitatge Can Carner. || CedidA

  Jordi rius

UrBAnisMe | REhABilitACió

nya, anomenada Arrelem Can Carner, 
està activa fins al 20 de setembre, fins a 
l’esgotament dels títols. Actualment,  ja 
s’ha col·locat un 20% dels títols. 

La masia serà objecte d’una re-
habilitació integral, amb un projec-
te de Som Habitat, pensant a “ajus-
tar els  espais perquè les 12 famílies 
que vagin a viure-hi tinguin les seves 
zones privades incloent també en el 
repartiment els espais comunita-
ris com el menjador,  la cuina, la bu-
gaderia, la sala d’estar i una petita 
sala de cures i infermeria”. En la re-
habilitació i posterior aïllament de la 
masia es tindran en compte criteris 
de sostenibilitat  i s’utilitzaran mate-
rials respectuosos amb el medi am-
bient. També s’hi instal·laran plaques 
fotovoltaiques, plaques tèrmiques per 
escalfar aigua, petits molins de vent i 
s’aprofitarà el compostatge casolà per 
generar escalfor.

Els permisos per començar les 
obres poden trigar uns sis mesos i la 
rehabilitació pot durar un any i mig 
més, “amb la qual cosa les famílies 
podrien entrar a viure-hi l’octubre 
de 2021”. 

La masia i la masoveria de Can Carner que vol rehabilitar la cooperativa. || CedidA
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actualitat

Un gos de la raça dog de Bordeus barrejat amb mastí napolità d’uns 90 
quilos de pes poc es podia imaginar que dissabte seria el protagonis-
ta d’un rescat a la muntanya. Els Bombers de Castellar van informar a 
L’ACTUAL que van haver de rescatar-lo a causa d’un cop de calor greu 
a la Mola. Els bombers de Castellar van pujar a uns 200 metres del cim 
de la Mola carregats amb l’equip de rescat i llitera d’helicòpter. Van fer 
la primera assistència a l’animal per estabilitzar-lo (posant oxigen i re-
fredant el cos del gos amb sèrum i aigua) i finalment es va sol·licitar el 
suport de l’helicòpter per ser traslladat a l’hospital clínic veterinari de 
la UAB, a Bellaterra.

Els bombers han aprofitat la circumstància per aconsellar res-
guardar els animals de la plena calor del dia i recomana als propieta-
ris de les seves mascotes portar sempre aigua per hidratar-los i refres-
car-los.  || RedACCió

Els bombers rescaten un gos a la Mola

el gos en el moment de ser avacuat en helicòpter. || bOMbErS dE CATALUNyA

sUCCessOs | MUntAnyA

Aquest dijous a les 20 h, als Jardins 
del Palau Tolrà, l’Ajuntament con-
cedirà a títol pòstum la medalla de 
la vila a Joan Alonso, que va ser du-
rant 34 anys màxim responsable de 
la Policia Local.  L’homenatge també 
coincidirà amb la recepció institu-
cional a les entitats de Festa Major.  
En aquest sentit, la Comissió Muni-
cipal d’Honors i Distincions apunta 
que Alonso “va contribuir a la con-
solidació del cos amb una vocació 
exemplar com a servidor públic”.

En el díptic commemoratiu de 
laMedalla de la Vila, l’alcalde de Cas-
tellar, Ignasi Giménez, es referia a 
Alonso com “un referent de la nos-
tra Policia Local durant dècades”. 
En aquest sentit, “va deixar una em-
premta inesborrable a totes aque-
lles persones que vam tenir l’honor 
de conèixer-lo. Era una persona en-
tregada al nostre poble, sempre al 
servei del veïnat. Gràcies a la seva 
dedicació i treball, la Policia Local 
avui és un exemple de proximitat i 
ajuda a la ciutadania”.

Alonso, que va morir el passat 
11 de març als 63 anys, va ser conde-
corat fa tres anys per l’Associació 

homenatge pòstum 
a Joan Alonso

Joan Alonso. || ARxiU

de Caps i Comandaments de Policia 
Local de Catalunya (ACCPOLC) per 
la seva permanència i dedicació com 
a cap de Policia durant 30 anys. El 
mes d’abril passat, i a títol pòstum, 
també va ser distingit en el marc del 
congrés anual de l’Associació de Caps 
i Comandaments de Policia Local de 
Catalunya (ACCPOLC) per “la im-
plicació i coordinació amb el cos de 
Mossos d’Esquadra en la recerca 
de millores per tal d’obtenir una 
millor eficàcia i oferir, tanmateix, 
un servei de qualitat a la ciutada-
nia”.  || RedACCió  

MeDALLA De LA ViLA | CAp DE lA pOliCiA lOCAl eMPresA | AtURADES

Des de fa uns mesos els treballa-
dors de l’empresa Castellar Vi-
drio - Vidrala estan mobilitzats i 
han organitzat diverses jornades 
de vaga i aturades. De fet, la dar-
rera va tenir lloc dimarts passat, 
quan els treballadors van aturar 
la producció i es van manifestar 
a les portes de la fàbrica. La plan-
tilla, que consta de prop de 300 
treballadors, denuncia l’estanca-
ment de les negociacions del con-
veni col·lectiu amb la direcció de 
Castellar Vidrio. 

Segons ha explicat a L’AC-
TUAL el membre del comitè 
d’empresa i de CCOO, Eduardo 
Sáez, el nou conveni col·lectiu 
vol mantenir les retallades dels 
sous dels treballadors de fins a un 
10% que es van aplicar en el con-
text d’un pla de viabilitat fa uns 
anys. La plantilla s’ha mobilitzat 
per revertir aquestes retallades 
salarials amb el nou conveni, ja 
que consideren que és viable per 
a l’empresa perquè “enguany ha 
registrat un rècord de vendes, 
amb 117 MEUR de beneficis, un 
30% més que l’any passat”, re-
marca Sáez. || RedACCió  

Els treballadors de 
Vidrala mantenen 
les mobilitzacions 
pel conveni col·lectiu
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Castellar intercanvia experiències 
amb Xile sobre el planet youth
Planet Youth, el programa comuni-
tari per a la prevenció de drogues i la 
promoció de la salut dels joves, con-
tinua endavant a Castellar del Vallès. 
Es van realitzar enquestes a joves 
del municipi entre els 15 i 16 anys per 
saber els seus hàbits d’oci i de con-
sum i ara se n’estan analitzant els re-
sultats. “Ara toca aplicar-ho a la re-
alitat i veure què hem de modificar 
de les accions que tenim per millo-
rar el consum d’oci dels joves”, va 
explicar el regidor de Cicles de Vida, 
Dani Pérez. El programa, impulsat 
des d’Islàndia, també té la voluntat 
de compartir experiències amb al-
tres territoris. Per aquest motiu, di-
mecres es va organitzar una trobada 
amb dos tècnics xilens.“Des que vam 
començar amb el programa hem 
establert contactes amb diferents 
ciutats d’Espanya, d’Europa i del 
món. Els nostres companys xilens 
es van assabentar que a Castellar 
estàvem fent el projecte i hem pro-
gramat aquesta trobada per inter-
canviar opinions i experiències, i 
veure en què podem ajudar-nos”, 
va assegurar Pérez.

 A la reunió també van ser pre-
sents el responsable de Salut de l’Ajun-

CiCLes De ViDA | JOVEntUt

tament, Joan Elvira, i el regidor de 
l’àrea de Drets Socials i Serveis a les 
Persones, Joan Creus: “A la reunió 
també els hem explicat la prescrip-
ció social que s’ha treballat durant 
tres anys a Castellar, perquè la nos-
tra voluntat és treballar transver-
salment en totes les àrees”.

 Daniel Vázquez, encarregat 
d’implementar el Planet Youth a la 
comuna de Colina, a Xile, va aclarir que 
Islàndia no és com Amèrica del Sud, 

“però hem de buscar experiències 
i evidències en el món, perquè hi ha 
punts en comú, i després que cadas-
cú ho construeixi d’acord amb les 
seves realitats”. D’altra banda, Ma-
galí Jacob, encarregada de prevenció 
del consum en el Planet Youth en Coli-
na, va detallar que ara estan amb l’anà-
lisi de les dades. “Hem creat una co-
missió per treballar en el model, que 
ens ofereix dades locals, i això va ser 
nou per a nosaltres”.   || C. dOMENE

Foto de família amb els encarregats del  Planet Youth a la comuna de Colina, Xile. || C.d.

La companyia elèctrica Endesa ha en-
viat sistemàticament a tots els munici-
pis catalans una carta amenaçant que 
tallarà el subministrament elèctric a 
les famílies amb vulnerabilitat a partir 
de l’1 d’octubre si els ajuntaments no 
es fan càrrec del 50% del deute de les 
seves factures i dels endarreriments.

Tot arrenca amb la llei 24/2015, 
que es va aprovar fa 4 anys i que prote-
gia les persones vulnerables respecte 
de la pobresa energètica i, per tant, del 
subministrament. La llei no explicitava 
de quina manera s’havia de reglamen-
tar el pagament del deute i les negocia-
cions van ser pràcticament nul·les. “La 
no concreció de quin mètode s’havia 
d’establir per fer el pagament ha fet 
que Endesa tiri pel dret i demani el 
50% a les administracions locals, 
que justament som les administra-
cions que més suport hem donat a 
les persones vulnerables. La com-
panyia diu que ha tingut contacte 
supramunicipal, però els ajunta-
ments ens hem trobat amb aquesta 
carta sense previ avís”, declara el pri-
mer tinent d’alcalde i regidor de Ser-
veis Socials de Castellar, Joan Creus. 

Els ajuntaments alertats ara 

Clam contra Endesa
COnsUM | pobresa energètica

estan dissenyant quina és la manera 
de procedir i valorant la resposta glo-
bal que donaran: “Hem decidit fer un 
front comú. Entenem que la respos-
ta més potent per preservar els drets 
de les persones vulnerables és anar-
hi tots junts, i amb el suport d’altres 
administracions, com el Consell Co-
marcal, que està liderant el suport 
dels municipis del Vallès Occiden-
tal”. En els pròxims dies tindran dife-
rents reunions per concretar la res-
posta jurídica.

D’altra banda, Creus vol enviar 
un missatge de tranquil·litat a les fa-
mílies afectades: “Preservarem i de-
fensarem els seus drets, farem tots 
els esforços. Endesa no té cap dret 
a procedir d’aquesta manera. Esta-
ria vulnerant el marc normatiu”, ha 
aclarit el tinent d’alcalde. 

Concretament, Endesa reclama 
a Castellar 96.387 €. Al nostre munici-
pi hi ha 74 clients d’Endesa que estan 
en situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, Endesa recla-
ma a les administracions públiques 
un acord que sigui còmode per a les 
dues bandes i satisfactori per a tots. 

 || CrISTINA. dOMENE

Endesa reclama a Castellar 96.387 €, sinó 
tallarà la llum a 74 clients vulnerables
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Davant la tan complexa realitat 
quotidiana de dependències que 
vivim a casa, hi ha qui encara creu 
que ser independents d’un altre 
estat ens farà la vida millor. 
No ho crec. Inclús a casa estarem 

Independència? Menys 
que mai

 Josep Manel Martí s.  

 Matias de la guardia*  Josep Maria Calaf*

iutadans Castellar de-
manarà gratuïtat del ma-
terial escolar per a tots 
els col·legis públics, així 
com l’ampliació d’horaris 
d’acollida escolar per a mi-

llora de la conciliació familiar i labo-
ral. Des de Ciutadans considerem una 
prioritat essencial les ajudes a totes 
les famílies, així com establir políti-
ques útils per facilitar la universali-
tat i igualtat de condicions en l’àrea 
educativa. Actualment Castellar és 
un poble que acull moltes famílies, 
hem detectat variabilitat de pres-
tacions depenent del centre educa-
tiu dins de la xarxa pública. Per això 
volem ampliar serveis i facilitar a les 
famílies el seu acompliment organit-
zatiu en l’educació dels fills. D’aquesta 
manera, el grup municipal de Ciuta-
dans plantejarà l’estudi i desenvolu-

anllevo el titular d’un 
article que va fer el 
bon amic Gerard Que-
vedo en relació a una 
moció presentada per 

ERC el gener del 2017. Ell iniciava 
l’article amb un “Resi...què?” que 
suggeria que el concepte resiliència 
no era ben entès en la pràctica polí-
tica del govern municipal. La moció 
es va aprovar per unanimitat des-
prés que el grup municipal republi-
cà esmenés alguns punts per tal de 
fer possible la conformitat del PSC. 
Avui, quasi 1.000 dies després de la 
seva aprovació, no hi ha en marxa 
cap dels compromisos adoptats so-
lemnement en el ple municipal. Ni 
tan sols s’ha dut a terme el primer 
punt, que consistia a crear una co-
missió tècnico-política per valorar 

C M
Inici del curs escolar Resistència a la 

resiliència?

Dissortadament, la Loren ens ha deixat. S’ha de reconèixer que era tot un 
personatge. Allò que portàvem més bé totes dues era quan s’acostaven les 
anomenades “eleccions”. Molts dies abans ja fèiem una reunió prèvia per-
què ella, els polítics, els tenia fitxats amb sobrenoms divertits: el Guapo, el 
de la Cueta, el Ballarí, la Rosca, el Noiet de la Bossa Vermella, l’Escabello-
nat, el de la Xocolata, el Mossèn, el Bien Peinao, etc. etc. Com veieu, tot un 
xou a l’hora de triar.
Quan passaven les “eleccions” fins i tot ho celebràvem, guanyés qui guanyés.
Loren, allà on siguis, que descansis en pau i envoltada de flors, que tant t’es-
timaves. || MArIA CONSOL CASAjUANA

Era una veïna especial

  Loren Oliver, a l’esquerra, amb Maria Consol Casajuana. || CedidA

Des d’aquestes pàgines el Cercle de 
Col·leccionistes fa saber  que el nos-
tre amic Joan Coderch Oliveras, co-
negut com Joan Torretas, ha mort, 
vivia darrerament a València. Donem 
el condol a tota la seva família i amics.
Descansi en pau.

Nota de condol

 Cercle de Col•lecionistes

 Junts per Castellar

l típic pensament angoi-
xant al marxar de vacan-
ces: com ens trobarem 
la casa al tornar? I si ens 
l’ocupen? I si ens entren a 

robar? Més d’una família es deu haver 
fet aquestes preguntes aquest estiu 
al sortir de casa amb les maletes. 
La seguretat ciutadana és un factor 
fonamental a tenir en compte quan 
parlem de la qualitat de vida en una 
comunitat. Normalment, seguretat 
i qualitat de vida van juntes. Amb les 
dades a la mà, resulta que els països 

E
Marxar de vacances 
tranquils. És possible?

que registren millors índexs de qua-
litat de vida són també els que pre-
senten ràtios de delinqüència i cri-
minalitat més baixos. 
Aquest estiu s’ha fet palesa la crisi 
de seguretat que es viu a la capital 
del país i és evident que calen actu-
acions urgents per controlar la situ-
ació. Altrament, Barcelona quedarà 
submergida en una espiral de delin-
qüència amb conseqüències dramà-
tiques per a la gent que hi viu, hi tre-
balla o la visita. 
Si bé a Castellar tenim un context 
molt diferent, amb nivells molt bai-
xos de vandalisme de carrer, sí que 
notem certa preocupació entre al-
guns veïns per l’increment de roba-
toris en domicilis i per intents d’ocu-
pació. En aquest sentit, ens hem 
trobat amb persones que reclamen 
més presència policial, sobretot en 
horari nocturn.
Malgrat que ens hem assabentat de 
casos d’aquest tipus que han succe-
ït al nucli urbà (només aquest estiu 
s’han produït tres robatoris al c/
Josep Anselm Clavé), les urbanit-

zacions i nuclis annexos són els més 
vulnerables a aquest tipus de delin-
qüència. En no haver-hi tant de mo-
viment, els lladres i els ocupes tenen 
més facilitat per observar i assaltar 
domicilis durant el dia. Iniciatives 
com la instal·lació de videovigilàn-
cia van pel bon camí en pro de la se-
guretat, però no n’hi ha prou. 
No és la primera vegada que els ma-
teixos veïns són els qui han frustrat 
intents d’ocupació. Si és un proble-
ma d’efectius, hem de procurar te-
nir-ne més, perquè una dotació de 
policia en horari nocturn per a una 
població de 24.000 habitants no és 
suficient. 
Entenem que és voluntat de tots que 
Castellar sigui un lloc on s’hi visqui 
bé i les famílies puguin viure-hi en 
un clima de seguretat, tranquil·litat 
i despreocupació, sabent que les for-
ces de seguretat vetllen pel seu ben-
estar i protecció. Esperem que arri-
bi el dia que els castellarencs puguin 
marxar tranquils de vacances sense 
angoixar-se pel que es puguin tro-
bar a la tornada.

FOtO De LA setMAnA

sotmesos a l’arbitri d’una facció o 
altra. Si es tractés d’alliberar-nos 
d’un esclavatge real, no diria que 
no, però voleu dir que no s’exage-
ra, quan la veritat és que la majo-
ria ja és esclava d’altres poders, vo-
luntàriament o inconscient? Cada 
dia es fa més evident que la revo-
lució de la vida social que ha pro-
mogut la tecnologia de la comuni-
cació ens ha abocat a un viure diari 
més perillós: greus badades i acci-
dents per manca d’atenció al que 
és important de debò, perill de ser 
espiats i controlats, exposició dels 
menors a riscos d’assetjament emo-

Els castellarencs i castellarenques s’han pogut informar de l’actualitat de 
la vila durant el mes d’agost a través de lactual.cat. Alguns, però, de vacan-
ces també s’han emportat alguna edició del setmanari de paper, com el cas 
de l’empresari i exportaveu municipal del PP, Antonio Carpio, que ens ha fet 
arribar aquesta imatge davant del Coliseu de Roma. || RedACCió

Amb L’ACTUAL a Roma

cional i sexual, per citar-ne alguns. 
El resultat és clar: som més depe-
nents que mai dels senyals del te-
lèfon intel·ligent (?), dels corrents 
d’opinió i manipulació per part de 
gurus polítics, estètics, dietètics, 
econòmics... i el més terrible!, crei-
xen les dependències malaltisses 
que provoquen en joves i grans, psí-
quiques i físiques, segons l’ús que 
se’n fa i amb quina finalitat. 
Pel costat positiu, per exemple, ens 
apropen al saber sobre el canvi cli-
màtic, els serveis d’emergència, i 
la tecnologia GPS ha revolucionat 
l’àmbit de la mobilitat, a la vega-

da que facilita que els irrespon-
sables es refiïn d’això per aventu-
rar-se a anar sense preparació ni 
equipament correcte a la munta-
nya, la majoria sense assegurança, 
poso per cas. Estàvem prou prepa-
rats per a això? No, ha estat massa 
ràpid. Cal temps per assimilar-ho. 
Com massa ràpid, sense pensar-ho 
gaire, ha estat el fet de decantar-se 
per una via política emocional que 
només ha portat maldecaps i en-
frontament social. Tant en un tema 
com en l’altre, cal ser més racionals 
i deixar madurar les idees, sense 
precipitació. Quasi sempre hi ha un 
punt entremig bo per a la majoria. 
Per què no el cerquem? Personal-
ment estic interessat a saber més 
sobre el tema de la redefinició del 
sistema autonòmic, amb vocació 
federalista, com a manera d’assi-
milar la nova realitat política sense 
traumes ni dramatismes pseudo-
patriòtics.

Si apaguèssim els mòbils, baixa-
ria el nivell d’estrès que ens ocasi-
ona estar en comunicació constant.
Podríem augmentar la capacitat 
de concentrar-nos en una sola cosa 
o objectiu. Podríem dedicar més 
atenció a les persones que tenim 
al costat, especialment els dies i 
hores de descans.
S’adaptarien al nostre sistema lògic 
i racional i entraríeu a comuni-
car-vos per telèfon normal amb 
els vostres familiars i amics més 
personals.
Proveu-ho i veureu de quants avan-
tatges gaudireu!

Apagueu mòbils per 
descans setmanal

 Antoni Comas

pament d’aquesta proposta a l’actu-
al equip de govern.

*Portaveu de Ciutadans
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opinió

l cim de la muntanya 
del Puig de la Creu, 
de 667 metres d’alça-
da, fa de divisori entre 
Sentmenat i Castellar 

del Vallès. Ofereix una perspectiva 
completa de la comarca, amb vistes 
del massís de Sant Llorenç i també 
de Montserrat, i allà s’hi troba un 
conjunt d’edificis, i entre ells l’ermita 
de Santa Maria del Puig de la Creu. 
El conjunt, de forma irregular, sem-
blant a un pentàgon, s’alça entorn 
d’un pati central. 
La capella romànica del segle XII és 
l’edificació més antiga de tot el con-
junt. Es tracta d’una capella rural 
sense ornamentació, d’una sola nau 
amb dos absis laterals semicirculars 
que formen un trèvol amb el central. 
Està dedicada a Santa Maria (de la 
Creu), la Mare de Déu dels Dolors. 
És de propietat particular. La pri-
mera menció que trobem de l’esglé-
sia és en una donació de Guillem de 
Montcada i la seva dona Guillermi-
na al monestir de Sant Cugat, el 1192. 
Des de 1337 fins al segle XVIII Sant 
Cugat va ser qui es va encarregar 
de mantenir l’edifici. Es tracta d’un 
edifici d’una sola nau amb dos absis 
laterals semicirculars, formant un 
trèvol amb el central. La nau és rec-
tangular amb volta de canó. Per les 
seves característiques s’inscriu en 
el grup de les moltes capelles rurals 
construïdes al segle XII sense orna-
mentació. 
Al segle XV tenia dos altars dedi-
cats a sant Mateu i santa Marga-
rida. En aquesta església s’hi cele-
brava un aplec fins a les darreries 
del segle XVIII. A partir d’aquestes 

  Matador de dracs. || jOAN MUNdET

Santa Maria del Puig 
de la Creu

E PLAÇA MAJOr

AntOni MOrA
Conèixer Catalunya

 ignasi giménez renom*

l proper divendres, 6 
de setembre, tindrà 
lloc la primera Ma-
rató de Sang de Cas-E

Primera Marató de Sang, 
demostrem la nostra 
solidaritat

tellar. La cita, per a tothom que 
vulgui participar, és a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont de 10 del 
matí a 9 del vespre. La celebra-
ció d’aquesta marató de sang co-
incideix amb el 50 aniversari de 
la primera campanya de donació 
de sang a la nostra vila.
Va ser un 21 de setembre de 1969, 
organitzada per l’Associació de 
Donants de Sang, i s’hi van apro-
par 58 castellarencs i castellaren-
ques, que van rebre un clavell ver-
mell en reconeixement al seu gest. 
Des d’aquell dia han estat milers 
els donants que han participat en 
les diferents campanyes organit-
zades a la nostra vila.
La donació de sang és un acte de 
responsabilitat ciutadana i una 
acció de compromís social, tal i 
com destaquen des del Banc de 
Sang i Teixits.
Algunes dades demostren la 
importància de l’acte de donar 
sang. Una de cada 10 persones 
que entra a un hospital necessi-
tarà una transfusió sanguínia. 
La sang, d’altra banda, és impres-
cindible en moltes intervencions 
quirúrgiques i per curar malalti-
es digestives, l’anèmia o determi-

continua a la pàgina 10

L’accés al Puig de la Creu des de 
Sentmenat és a peu, amb diverses 
opcions, de les quals la més comuna 
és la que surt de Can Vinyals, passa 
per Can Padró i la Font del Gurri 
(cap a 4 km). Per anar-hi en cotxe, 
cal passar per Castellar del Vallès, 
on hi ha dues pistes que hi porten: 
el camí de Canyelles a Catafau, fins 
a l’alzina balladora, i d’allí seguir el 
camí que porta fins al Puig (6 km); i 
el camí del sud, que surt de l’era d’en 
Petasques (3,5 km). Recollim del lli-
bre Sant Llorens del Munt: son passat, 
son present y venider;  “Y fènt la últi-
ma volada caigué en lo sot de Gole-
ras ó sia en la falda de la montanya 
nomenada lo Puig de la Creu, y ab 
petitas empentas ó voladas arribá 
al cim de esta montanya, que está 

sobre lo antiguissim poble de las Fa-
bregas, després Tolosa (y ara Caste-
llar), ahont los cavallers lo vejeren 
cáurer y ohian los horrorosos crits 
y xiulets ó brams que feya á pesar 
de trobarse situats á la falda de la 
montanya de Sant Llorens del Munt. 
Arribaren allí los maná aquest que 
llevassen la pell al cadáver mons-
truós pera conservarla. Ho êxecu-
taren luego, pero antes la mediren 
sobre lo cadáver, y trobaren ser lo 
cap de sis palms y mitg de diáme-
tro, la garganta de poch mes de 
quatre palms; y desde la punta del 
cap fins á las espatllas tenia cinch 
palms de llarch, las mans tenian 
nou palms de alt y quatre y mitj de 
diámetro. Desde las espatllas fins 
al últim de la espinada habia deu 

palms de llarch y quinse de diá-
metro. La cua tenia set palms de 
llarch y quatre de circunferencia; 
las camas tenian tambè nou palms 
de alt y quatre y mitj de diámetro; 
y las unglas de peus y mans tenian 
cada una un ters de llarch y mitj 
palm de diámetro, mòlt cortants y 
afinadas. Lo bech tenia tres palms 
de llarch y sas dos puntas eran lo 
mateix que dos tallants ganivets. 
Las alas tenian cada una de llarch 
onse palms y de ample sis y mitj; y 
no tenian plomas sino una pell sem-
blanta a las alas de las ratas pinya-
das, pero de mitj palm de gruix.” 
L’esforç d’arribar-vos fins al Puig 
de la Creu es veurà compensat per 
les magnífiques vistes del Vallès, i 
àdhuc fins al mar. 

la conveniència o no d’incorporar 
el concepte resiliència urbana en 
la gestió municipal.
La moció tenia una clara motivació 
i sustentació per les ventades del 
10 de desembre del 2014 que van 
provocar la caiguda de 150.000 
arbres del terme municipal, entre 
aquests l’emblemàtic cedre de la 
plaça major, i nombrosos desper-
fectes materials a polígons indus-
trials i urbanitzacions. D’entrada, 
mai es bo, just, cert ni convenient 
afirmar que una afectació clima-
tològica és conseqüència d’una 
mala gestió municipal. Almenys 
nosaltres no ho hem fet mai. Però 
no actuar ni en l’àmbit de comissi-
ons després d’una experiència tan 
colpidora és, a més d’incomprensi-
ble, irresponsable. Sobretot quan hi 
ha una aprovació unànime del ple 
municipal que considera conveni-
ent actuar. És evident que els ris-
cos del canvi climàtic no es limiten 
a les possibles ventades. També cal-
drà considerar riscos creixents en 
els incendis forestals i els aiguats 
torrencials, per exemple. Aquest 
estiu n’hem tingut mostres a dife-

rents indrets del nostre país.
Any rere any es baten records de 
tota mena en diversos elements 
climatològics. No podem pas ob-
viar-ho. Ni tampoc podem negar 
que tot això té conseqüències ne-
gatives i  efectes nocius. Cal actuar 
des dels governs per sensibilitzar la 
ciutadania, que també ha d’actuar.
És evident que als governs munici-
pals els agrada més invertir en pla-
ces que en clavegueres. Més en car-
rers que en canalització d’aigües. 
Més en festes que en prevencions. 
Optar per les primeres opcions 
dona sempre un resultat molt més 
“visible” i, per tant, té un millor ren-
diment electoral. Però acumular 
inactivitat en possibles factors de 
risc és massa perillós per a la ciu-
tadania. I, ara sí, ja podríem par-
lar de  resistència a la resiliència 
i, sobretot, de responsabilitats da-
vant d’adversitats climatològiques.
L’equip municipal té per costum 
traslladar responsabilitats a ad-
ministracions superiors, especi-
alment al govern de la Generalitat, 
quan cal afrontar projectes d’una 
certa entitat. Però, a més que cal 
actuar des de totes les instàncies i 
a tots els nivells, una de les possi-

bles conclusions de la comissió po-
dria ser instar també a la Generali-
tat a actuar decididament.
He de confessar que, venint d’unes 
gratificants vacances, és més temp-
tador parlar d’allò que ens despre-
ocupa que d’allò que ens pot preo-
cupar. Però hi ha concessions a la 
relaxació que més val no incentivar 
si després podem córrer el risc de 
lamentar-nos-en. Ara que venen 
festes, visquem el dia a dia amb 
tanta joia com sigui possible sense 
renunciar al fet que la joia també la 
puguem fer possible demà. 
 
*regidor d’erC

dates, Santa Maria del Puig de la 
Creu entra en un procés d’abandó. 
El 1822 es va intentar fer-hi algunes 
reformes, però no va ser fins el 1925 
quan aquestes van començar, amb 
un edifici pràcticament en ruïnes. 
Es van reconstruir les dependènci-
es adossades i la teulada. I més re-
centment, es va reconstruir de nou 
i es van aixecar la torre i el campa-
nar d’estil llombard. 
El seu aspecte actual, però, sembla 
que té poc a veure amb el que tenia 
en els seus orígens. Una de les tra-
dicions lligades a Santa Maria del 
Puig de la Creu és que el Divendres 
Sant al matí molt castellarencs pu-
javen, i encara pugen, al Puig de la 
Creu, on pel camí és tradicional co-
llir farigola. 

nats càncers.
També cal assenyalar que de 
cada donació se’n beneficien com 
a mínim tres persones, ja que se 
n’obtenen concentrats d’hemati-
es, plaquetes i plasma, i que es 
pot donar sang més d’una vegada 
l’any. En concret, les dones poden 
donar-ne tres vegades l’any i els 
homes, quatre.
No obstant, els components de la 
sang caduquen passats uns dies. 
Per això és necessari donar-ne de 
forma regular. Com diuen des del 
Banc de Sang, la donació ha d’esde-
venir més un hàbit que no una ac-
tivitat de solidaritat puntual i ex-
traordinària.
Divendres 6 tenim l’oportunitat de 
demostrar una vegada més que Cas-
tellar és un poble solidari i generós, 
per això animo tothom a participar 
a la Marató de Sang. 
Hi ha cap altra manera millor de co-
mençar la Festa Major, que aquella 
mateixa nit encetarem amb la lec-
tura del pregó?

*Alcalde
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 Manel Bonafacia les hamburgueseries gurmet ha ar-
ribat amb anys de retard, i aquest ju-
liol ha obert Bruna Burger & Grill al 
carrer Hospital, després d’estrenar-se 
al Tast d’estiu.
Això de burger i de grill suposo que 
queda clar de seguida, però la Bruna 
no és per la propietària o la cambrera, 
sinó la vaca que ha donat la seva carn 
per fer les hamburgueses. Bé, la vaca 
no, la raça pirinenca triada per prepa-
rar els entrepans d’aquest establiment. 
Tota una declaració de principis, ara 
que es porta el producte de proximitat.
De carn no se n’ha de menjar gaire, 
diuen els metges, però si ho fem, fem-
ho bé, i amb aquest esperit vam entau-

Hamburgueses
gurmet?el 

Menjador

ge. Quatre postres (l’omnipresent cou-
lant, sopa de xocolata blanca, pastís de 
mojito i maduixes) completen la carta.
Propostes típiques d’un restaurant 
d’aquestes característiques, però ben 
fetes. Les hamburgueses ens les van 
coure com les havíem demanat (una 
poc feta, una al punt i l’altra feta, però 
no seca) i les porten acompanyades 
de patates rosses i un bol de la salsa 
de l’entrepà, per sucar-hi les patates.
El pa acompanya bé, la carn, molt ten-
dra, ens va agradar, i també les pata-
tes, de mida grossa, ben cruixents 
per fora i mooolt tendres per dintre, 
amanides amb sal i herbes. Segura-
ment les tracten abans de fregir-les 
(bullides, al vapor o al forn) per acon-
seguir que no ofereixin cap resistència 
en mossegar. Val la pena menjar-se-
les ràpidament perquè fredes perden.
Amb un entrant per compartir i una 
hamburguesa per cap se sopa bé, per-
què les racions són abundants, i com 
que hi ha molts fregits i salses amb 
base de maionesa, hi ha el risc d’aca-
bar embafat. Amb una cervesa, 12-15 
euros de mitjana (les burguers cos-
ten entre 9 i 10.50 €, excepte la vege-
tal i el pollastre), arribarem a 20 € si 
agafem unes postres. 
Ració més petita per als menuts, bate-
jada amb el nom de ‘cangreburger’, la 
que cuina el Bob Esponja a la sèrie de 
dibuixos animats, però que aquí no és 
de cranc, sinó de vedella del Pirineu.

lar-nos al Bruna Burguer, que no va 
gaire sobrat d’espai. No serà, doncs, ni 
crec que ho intenti, una hamburguese-
ria com les de les grans cadenes, sinó 
una cosa més reduïda: 14 persones as-
segudes com a màxim, i 4 dretes. Per 
compensar-ho, anuncien (potser quan 
es publiqui això ja ho fan) la possibili-
tat de fer comandes per emportar-se 
i repartiment a domicili.
El local té poques pretensions, i la 
carta he de dir que també. El negoci 
es presenta modest, no utilitza carns 
de moda com l’omnipresent Wagyu, 
sinó producte del país, i enlloc fa ser-
vir la paraula gurmet, que aplicada a 
una hamburguesa sempre m’ha sem-
blat molt pretensiosa. 
El fet de no generar falses expectati-
ves permet gaudir més del que hi ha.
I el que hi ha em va sorprendre positi-
vament, no perquè l’oferta sigui dife-
rent de tot això que hem dit, al contra-
ri, s’hi adiu completament, sinó perquè 
el resultat és prou bo, s’hi menja bé, si 
t’agrada aquest tipus de menjar.
La carta és curta, dues amanides, una 
d’elles la Cèsar, és clar, i sis entrants, 
entre ells les anelles de ceba arrebos-
sades, els omnipresents nachos, tires 
de pollastre arrebossat, camembert 
fregit... I 10 hamburgueses, 8 si des-
comptem les ‘especials’: la veggie bur-
ger, que ja hem dit que ara és el que es 
porta, i un entrepà de pollastre, per si 
a algú no li agrada la vedella. La resta, 
hamburgueses 100% carn de boví, 
amb diversos ingredients: no hi falta 
el foie, ni la salsa de tòfona, el formatge 
de cabra, la doble o la de doble format-

Fa uns anys, força, una hamburguesa era 
un disc de carn picada cuita a la planxa 
ficada dins d’un panet amb ceba feta 
també a la planxa que feien als frank-
furts. Després van arribar les grans ca-
denes americanes de menjar ràpid (qui 
no hagi estat mai en un McDonalds que 
tiri la primera pedra) i fa uns anys van 
aparèixer locals dedicats a l’hamburgue-
sa que pretenien donar-li un altre nivell, 
amb carns seleccionades i ingredients 
més enllà d’una llesca de formatge in-
dustrial, una rodanxa de tomàquet, en-
ciam iceberg i molt de quètxup.

**L’Actual visita els establiments sense 

avisar, de forma anònima, i paga totes 

les consumicions.

hospital, 48
tel. 660 444 607
instagram: @brunagurgergrill
Aneu-hi: si fugiu del fast food estripat 
Fugiu-ne: si busqueu un McDonalds 
a prop

Bruna Burger & grill

Carns de qualitat del país primer, 
després carns més exòtiques (Black 
Angus, Wagyu), i ara carns ecològiques 
i de bou o vaca vella molt madurades, 
la darrera moda en el món de l’ham-
burguesa. Ah! I hamburgueses vege-
tarianes, que ningú se’n quedi sense!
Aquestes hamburgueses gurmet 
costen força més que un Big Mac o 
una Whopper, és clar, perquè s’acom-
panyen de formatges amb cognom 
(cheddar, manxec...) i altres delica-
deses com foie o pernil ibèric. Vaja, 
que una hamburguesa et pot sortir 
per 15 euros, extres i begudes a part.
A Castellar, com ha passat amb els 
restaurants japonesos, la moda de 
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El mes d’agost ha estat per a Alan Ro-
vira un mes d’infart, en què ha fet el 
salt d’un mundial a un altre per acon-
seguir sumar dos subcampionats. El 
quatre vegades campió del món va tor-
nar a sortir entre els favorits i va acon-
seguir sobreposar-se a una mala pri-
mera volta en el mundial UCI i lluitant 
contra una greu lesió i la ineptitud d’un 
controlador al de bike-trial.

Wadowice (Polònia) va ser la 
primera aturada per al campió del 
món UCI, que va representar la se-
lecció espanyola juntament amb la 
seva germana Naia Rovira, i on va 
postular-se com un dels principals 
candidats a lluitar pel títol mundial 
després de quedar-se a les portes del 
podi l’any passat a Lazzate (Itàlia).

Rovira no va donar treva als seus 
competidors i va guanyar semifinals 
amb un ple absolut de 600 punts -el 
màxim possible- pel davant dels també 
catalans Martí Riera i Nil Benítez, amb 
Haru Ogura a la quarta plaça.

Però la primera volta de la final 
era per oblidar ja que va quedar en 10a 
posició, després de no haver pogut des-
cansar bé. A la segona, el tetracampió 
era capaç de remuntar i ser el millor, 
amb 290 punts acumulats i arribant a 
la segona plaça, pel darrere del japonès 
Ogura, que va marcar dues voltes an-
tològiques. Martí Riera va completar 
el podi dels Trials World Youth Games.

“Vaig veure les zones força as-
sequibles el primer dia i a semifinals 
tot va anar perfecte, però a la final 
no vaig poder descansar bé i va pas-
sar-me factura. Tot i que una bona 
segona volta va servir per aconse-
guir el segon lloc” explica el ciclista.

D’altra banda, Naia Rovira va que-
dar en 9a posició, després de ser la mi-
llor en el grup de les que no es van classi-

ficar per la final amb 220 punts, 80 més 
que la seva immediata perseguidora.

En el mundial de bike-trial de 
Kramolin (República Txeca) Rovira 
va imposar-se en la primera jornada 
del 13 d’agost. Amb “20 zones molt 
llargues i relliscoses”, el castellarenc 
va liderar de principi a fi la categoria 
júnior, però a la zona 16, en un salt la-
teral es va quedar amb el pes en una 
sola cama i va notar una estrebada al 
genoll dret, motiu pel qual no va poder 
acabar la volta sencera. Tot i això, Ro-

Alan Rovira aconsegueix el doble 
subcampionat mundial de trial

Alan rovira -al centre- amb els pilots de l’escola de trial “eLBiXU” a Kramolin (r. txeca). || CedidA

El ciclista castellarenc suma la plata al mundial UCi i al de ‘bike-trial’, tot i estar lesionat i amb polèmica final

 Albert san Andrés

vira va acabar la primera jornada com 
a campió, pel davant del local Tomas 
Veprek i del letó Marcis Meier.

En la segona del 17 d’agost, Ro-
vira arribava totalment lesionat del 
genoll i sense l’alta mèdica. De fet, els 
metges locals el van obligar a caminar 
amb crosses després d’extreure tres 
xeringues de líquid del genoll i admi-
nistrar-li calmants. Tot i això, el ciclis-
ta no va voler perdre l’oportunitat de 
revalidar el campionat del món acon-
seguit el 2018 a Bolotana (Itàlia). Ne-

cessitava una segona posició.
La primera volta la va acabar en 

setena posició a tres peus del segon, 
forçant en excés els braços, arribant 
al límit físic a les últimes tres zones en 
segona posició. “Com que no podia 
fer servir les cames, vaig acabar ti-
rant de braços, però va arribar un 
moment que no em responien. Vaig 
estar a punt d’abandonar perquè em 
sortien pilotes als braços de l’esforç”.

Segons explica el ciclista, “a l’úl-
tima zona, els dos rivals txecs no van 

entrar i els seus pares van parlar 
molt amb els controls. Quan vaig 
entrar van fer-me un marcatge di-
ferent, inventant-se un cinc amb 
només un peu i el pedal recolzats 
-totalment permès- i després de fer-
me perdre quatre segons va rectifi-
car, passant a dos peus. Vaig acabar 
la zona escoltant el crono quan esta-
va caient i molt somrient em diu que 
ara sí que eren cinc punts per pena-
lització de temps”, una puntuació que 
el va relegar a la tercera plaça i el va 
fer perdre el mundial en favor del local 
Tomas Veprek, guanyador de la jorna-
da. El també txec Ondrej Krupcik era 
segon per acabar tercer en la general.

“Volien que guanyés un de casa 
i no sabien com fer-ho. El del control 
em va fer perdre temps quan va veure 
que anava just” per justificar una san-
ció surrealista. Tot i les queixes del ci-
clista i del seu equip, Rovira no va acon-
seguir res. “No vaig pujar al podi i vaig 
tornar a entendre després de tres ve-
gades en què m’ha succeït el mateix, 
perquè en els mundials de bike-tri-
al cada vegada hi ha menys partici-
pants i els pilots de més nivell no volen 
venir” confirma el castellarenc, que ja 
té molt clar què escollir entre la duali-
tat existent del campionat UCI i aquest, 
el de la Biketrial International Union.

En aquest campionat mundial 
també van participar un bon grapat 
de pilots de l’escola de trial “ELBIXU” 
amb resultats excel·lents.

Com també va fer a Wadowice, la 
seva germana Naia Rovira el va acom-
panyar a la República Txeca, aconse-
guint la cinquena posició final en ca-
tegoria poussin del grup mundial B.

Lluc Roa va acabar en sisena 
plaça també en poussin, amb Unai Té-
llez setè i Naia Téllez, desena. En ben-
jamí, Izan Téllez va ser 17è i Dan Rovi-
ra 14è en minime, mentre que Marcos 
Díaz va acabar vuitè en major. 
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Alcaraz, tercer
al Bajo Aragón
El ciclista aconsegueix un calaix al 
podi en una de les curses per eta-
pes més dures en categoria cadet

La XXXVIa edició de la Vuelta al Bajo 
Aragón va tenir com a protagonista el 
ciclista castellarenc Oriol Alcaraz, que 
va aconseguir un meritori tercer lloc a la 
general i es va emportar el premi al mi-
llor jove participant.

La Vuelta al Bajo Aragón, organit-
zada pel Club Ciclista Caspolino, és una 
de les competicions per etapes més po-
tents d’Espanya en categoria cadet, ja 
que consta de quatre jornades d’uns 50 
quilòmetres diaris en què es pot gaudir 
del millor esport ciclista nacional en 
aquesta categoria.

Després dels bons resultats al cam-
pionat d’Espanya, Oriol Alcaraz va arri-
bar a la prova marcat com un dels prin-
cipals favorits per aconseguir la victòria 
final a Caspe i el ciclista castellarenc no 
va defraudar ningú, quallant una excel-

lent participació com el millor del Tot-
Net-Terrassa i amb opcions a la victòria 
final fins a l’últim moment.

Alcaraz va aconseguir la segona po-
sició a la primera etapa, la crono individu-
al de Chiprana, on va quedar a només un 
segon (0:03:06) del guanyador d’aquesta, 
el també català Sergi Darder. El seu com-
pany d’equip, el també castellarenc Axier 
Casado (0:03:11) era 13è.

Els 50 km de la segona etapa, No-
naspe-Maella, els dos ciclistes castella-
rencs del TotNet els completaven entrant 

  Albert san Andrés

CiCLisMe |  BAJO ARAgón

Oriol Alcaraz, segon per la dreta, al podi de la general de la Vuelta al Bajo Aragón, on també va ser el millor jove. || CedidA

en 11a i 12a posició a 13 segons del guanya-
dor de l’etapa, Marc Terrassa (Amiñur), 
que es va voler destacar com a favorit per 
a la victòria final. Alcaraz però, va estar 
a la lluita en tots els ports de muntanya 
i es va emportar els punts com a primer 
en les dues passades per l’Alt del Tosal i 
com a segon a l’Alt de la Gralla i vestint 
el mallot de la muntanya. 

En la tercera etapa Fayón-Fabara, el 
de Castellar era segon (1:34:13) a només 
vuit segons del guanyador, Francesc Bar-
ber. Alcaraz va mantenir el mallot de la 

muntanya i es va vestir també el de la re-
gularitat i el de corredor més jove. Axier 
Casado (1:34:30) era 18è. 

Alcaraz va aguantar el ritme l’últi-
ma jornada, la més llarga, amb 57 km, i 
va acabar cinquè (1:24:05) a 35 segons del 
guanyador d’etapa i de la general, Marc 
Terrassa. Casado era 11è (1:24:05).

La victòria final era per a Terrassa, 
acompanyat al podi per Barber i Alcaraz, 
que també era el millor jove d’entre els 
cadets del primer any. Casado va acabar 
en 12a posició. 

en la XXXVia 
edició de la 

Vuelta al Bajo 
Aragón

PArtiCiPAnts

188



DEL 30 D’AGOST AL 05 DE SETEMBRE DE 2019 15

esportsfutbol

Arrenca nou projecte a la UE Castellar
la UE Castellar 
comença la 
pretemporada 
per preparar un 
any complicat

  Albert san Andrés

Óscar Carmona durant el primer partit de la pretemporada al camp de la UCF santa Perpètua. || A. SAN ANdréS

Aquest no serà un any de flors i vio-
les per a la UE Castellar. Enquadrats 
al grup sis de Tercera Catalana, els 
de Juan Antonio Roldán hauran de 
suar sang per aconseguir l’ascens 
de categoria, per retornar a la di-
visió que li pertoca.

L’únic objectiu d’aquest any ha 
de ser l’ascens de categoria i trencar 
la mala ratxa de dos descensos con-
secutius, en què els blanc-i-vermells 
han passat de tocar el cel a Primera 
Catalana a baixar a l’infern de Terce-
ra en només dues temporades. És per 
això que el club ha aconseguit confec-
cionar una de les millors plantilles de 
les darreres temporades, amb juga-
dors que sobre el paper han de mar-
car diferències en la categoria.

Amb la incorporació d’Aitor 
Granados, que torna a la disciplina 
castellarenca després del seu pas 
pel CE Europa a 3a Divisió, l’apun-
talament de la defensa amb Ser-
gio Rodríguez, que compaginarà 
la tasca com a segon entrenador i 
jugador, aportarà a l’equip l’extra 
d’experiència que li ha faltat els úl-
tims anys. Com ja vam explicar en 
aquest mitjà, Rodri arriba des del 
CE L’Hospitalet per aportar tota 

la vàlua d’un jugador que ha passat 
per equips com el FC Barcelona, el 
Deportivo o l’Spartak de Moscou, 
entre d’altres.

A més dels dos defenses, els 
germans Carlos i Leo Saavedra re-
tornen al club després d’una tempo-
rada al Sabadell B. Izan Pérez (Sa-
badell B), Àlex Moreno (Planadeu), 
Marc Sánchez (Mercantil), Xavi Ro-
dríguez (Marina) i Eric Martínez 
(Manlleu) són les principals nove-
tats de l’equip de Roldán, que també 

quallar una temporada on només 
van perdre un partit i deixant esca-
par només 19 punts en tota la lliga.

Tot i dominar a la primera part, 
els perpetuencs li van posar les 
coses difícils a la segona, en un en-
contre en què van provar diverses 
tàctiques i formacions.

Dissabte, l’equip castellarenc 
va rebre la visita al Joan Cortiella 
del Sabadell Nord de Jairo Díaz i 
Carlos Silva, equip de 1a Catalana 
amb què van donar la sorpresa, su-
perant el rival vallesà per un clar 3-1. 
Un dia després, el rival va ser l’equip 
juvenil de categoria nacional del CE 
Mercantil, que va guanyar per 1 a 2. 
L’equip de Carlos López, molt més 
rodat i en el seu últim partit de pre-
temporada, es va emportar una justa 
victòria al Cortiella.

Contra la Sabadellenca, aquest 
dimecres, els castellarencs van gua-
nyar per 3 a 1. Aquest divendres els 
de Roldán visiten el Molins (20 h) a 
domicili, equip entrenat pel direc-
tor esportiu de la UE Castellar, Santi 
Fernández. L’últim partit dels cas-
tellarencs serà al camp de l’Atlètic 
Júnior (20:30 h) el 5 de setembre.

L’equip de Castellar, que mili-
tarà aquesta temporada al grup 6 de 
Tercera Catalana, debutarà dissab-
te 7 de setembre (18 h) al Joan Cor-
tiella contra el Mirasol-Baco Unión.

Al grup 6 de Tercera Catalana 
es trobaran amb vells coneguts com 
el Matadepera o el Juan XXIII -que 
també van descendir del grup 4 de 
Segona Catalana-, en un grup molt 
complicat que completen equips 
com el Can Rull-Rómulo Tronchoni, 
el San Lorenzo de Terrassa, La Ro-
mànica, el Can Fatjó, el Badia o la Ju-
ventud 25 de Septiembre de Rubí. 

comptarà amb el porter Adri Rufat, 
Ángel Peña i Marc Repiso, que pugen 
del juvenil al primer equip.

Respecte a la temporada pas-
sada, són baixa Juanan Campos (Ri-
pollet), Alberto Serrano (La Torre-
ta), Rafa Pires (Brasil) i Óscar Árias 
(Sant Quirze), mentre que Joan Vi-
llaronga i Jordi Torres van retirar-se 
a final de temporada.

L’equip va començar a treba-
llar a inicis de la setmana passada, 
amb la feina d’encabir les noves in-

corporacions i fer conèixer el rol de 
cadascun dins d’un vestidor que, tot 
i haver apostat per la continuïtat, és 
molt diferent d’aquell que va aconse-
guir l’ascens a Primera fa tres tem-
porades i en què el bloc principal de 
jugadors arribats des de Sabadell ja 
ha desaparegut per complet.

Els blanc-i-vermells van de-
butar dimecres 21 en un partit a 
domicili contra la UCF Santa Per-
pètua d’Óscar Castel, un equip que 
va aconseguir l’ascens després de 
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esports tenis

El retorn a la gespa nord-americana no 
ha estat gaire satisfactori per a la te-
nista castellarenca Georgina Garcia, 
que va caure eliminada a la ronda prè-
via del US Open, últim Grand Slam de 
la temporada.

Després d’un estiu amb força acti-
vitat, la tenista s’ha tornat a quedar fora 
d’un dels grans aquesta temporada. Tot 
i haver començat amb bons resultats 
la recuperació física i anímica, l’Hura-
cà necessitarà encara més rodatge per 
aconseguir entrar al quadre final d’un 
Grand Slam.

Després de la desfeta a Palermo a 
finals de juliol, la castellarenca va impo-
sar-se als dobles de Bad Saulgau (Ale-
manya) fent parella amb Sara Sorribes, 
també guanyadora del torneig individual, 
en què Garcia va caure després de tres 
rondes als quarts de final, contra la no-
ruega Melanie Stokke (6-7/4-6), després 
d’haver superat Gabriela Pantuckova (6-
4/6-2) en trenta-dosens i Lea Boskovic 
(6-3/6-3) en setzens.

En dobles, juntament amb Sorri-

georgina garcia 
cau eliminada a la 
prèvia del US Open

georgina garcia va caure eliminada de la ronda prèvia del Us Open a Flushing Meadows (eUA). || CedidA

bes, van emportar-se la victòria per la 
via ràpida i sense cedir cap set des dels 
quarts de final, en què van superar Ka-
milla Bartona i Eva Lys per un contun-
dent 6-4/6-0. En semifinals, Lea Bosko-
vic i Malene Helgo van ser les víctimes 
d’un doble 6-3, mentre que, a la final, 
passaven de nou per sobre de les rus-
ses Ksenia Laskutova i Marina Melniko-
va per 6-3/6-1.

Al torneig 60k ITF d’Hechingen, la 
de Castellar queia a quarts de final, des-
prés d’haver superat Eleni Kordolaimi 
(6-4/6-3) i Melanie Stokke (7-5/6-2) i no 
poder amb Boskovic (4-6/6-7).

Novament en dobles arribava a la 
final fent parella amb la sèrbia Olga Dani-
lovic, superant Tamara Korpatsch i Pau-
linea Wuarin (6-1/6-2), a les locals Katha-
rina Gerlach i Julia Wachaczyk (4-6/6-3) 
i Elena Bogdan-Laura Ioana Paar (6-1/6-
2). En la final, però, queien per un ajus-
tat 6-4/5-7 contra Cristina Dinu i Lina 
Gjorcheska. Aquests últims resultats en 
dobles li permeten establir-se en el 108 
del rànquing WTA de dobles.

Amb l’arribada del US Open i la su-
perfície dura, les esperances de classifi-
cació per al quadre final de Flushing Me-

 Albert san Andrés

després d’un 
any molt difícil, 

garcia ha passat 
de tocar el 

top100 a caure 
del 200

WtA

222
adows es multiplicaven per a l’Huracà, 
ja que aquest és un dels millors terrenys 
per a la castellarenca, on la velocitat de 
la pilota i del joc afavoreix el seu desen-
volupament sobre el camp.

Amb l’esperança de classificar-se 
per a una fase final per primera vegada 
aquesta temporada, en el primer partit 
de la ronda classificatòria del 20 d’agost 
va superar, no sense dificultats, la ro-
manesa Jaqueline Cristian en tres sets 
(3-6/7-6/6-4), però dos dies després va 
caure a la segona ronda per 4-6/6-7 con-
tra la uzbeka nacionalitzada nord-ame-

ricana Varvara Lepchenko. La veterana 
tenista no va donar opció.

El desastre per al tenis nacional es 
va completar en els partits de la primera 
ronda, en què van caure gairebé totes les 
jugadores espanyoles presents, amb Gar-
biñe Muguruza com a cap més visible.

Carla Suárez, Sara Sorribes, Paula 
Badosa i Muguruza també van quedar-se 
a la primera ronda, en què només Aliona 
Bolsova va aconseguir classificar-se per 
a la segona. Cristina Bucsa i Lara Arru-
abarrena també van caure a la prèvia, 
com Garcia. 
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sports

El CB Castellar comença 
amb només nou jugadors

Albert Cadafalch serà la referència del CB Castellar aquesta temporada. || A.SAN ANdréS

l’equip de Joaquim pérez buscarà la permanència a la Copa 
Catalunya després d’un canvi de rumb econòmic i esportiu del club

BàsqUet | COpA CAtAlUnyA

Aquesta serà una temporada força 
difícil i complicada en tots els àm-
bits pel CB Castellar. Després del 
sobtat acomiadament del tècnic 
Raúl Jodra, el seu segon Joaquim 
Pérez es farà càrrec d’un projecte 
que aparca l’ambició i la il·lusió per 
tornar a fer un pas enrere, a causa 
de la situació del club groc-i-negre.

Segons la nota de premsa 
emesa pel club groc-i-negre des-
prés de fer fora a Jodra, ja va deixar 
clar que “el futur del club, amb el 
primer equip a Copa Catalunya, 
s’enfoca en una nova orientació, 
tant en l’aspecte pressupostari 
com en l’esportiu”, donant a en-
tendre clarament que la qüestió 
econòmica primarà per sobre de la 
resta durant la temporada 2019-20.

Amb aquest panorama, les po-
ques opcions per fitxar van esvair-se 
després d’una baixa per greu malal-
tia del màxim mandatari del club, 
Josep Bordas, on l’entitat va que-
dar totalment paralitzada en el mo-
ment més crític de l’any. Tota la pla-
nificació esportiva pel primer equip 
va saltar enlaire, perdent els possi-
bles fitxatges i l’acomiadament de 
Jodra ho va posar encara més difícil.

Les sensibles baixes de juga-
dors resolutius com Jordi Navarro 
(retirat), Joelvin Cabrera (CB Cor-

nellà), a més d’Aleix Pujadas o Àlex 
Hernández deixen un panorama 
molt complicat pels cinc jugadors 
que seguiran aquesta temporada: 
Albert Cadafalch, Albert Germà, 
Eugeny Prozorov, David Junyent i 
Lluís Hagenaers.

En el capítol d’altes, el sent-
menatenc Santi Cano (CN Caldes) 
serà l’única cara nova, juntament 
amb el retorn al club de Víctor Ver-
gara. Carles Puigdellívol i Marc Ti-
moneda deixaran el segon equip 
per ser jugadors de Copa Catalu-
nya, el que completa amb nou juga-
dors -almenys de moment- la plan-
tilla per afrontar un complicat any 
a Copa Catalunya on l’equip segueix 
enquadrat al grup dos.

A la banqueta, Quim Pérez, el 
nou tècnic del sènior que enceta la 
segona etapa al capdavant del pri-
mer equip del club, amb un projec-
te amb més ombres que llums i una 
plantilla de només nou homes que 
patirà el desgast del nivell de Copa.

Amb la incertesa de com anirà 
la temporada amb una plantilla tan 
curta, el club encara té marge per fit-
xar abans de començar la lliga, però 
de ben segur que les possibles cares 
noves hauran de ser els descartes 
de la resta d’equips de la categoria.

A priori, aquest grup és menys 
potent que l’altre, on compten amb 
clàssics com el Sant Josep de Bada-
lona, Granollers, Lluïsos, Cotonifi-

 Albert san Andrés cio i Santa Coloma entre d’altres. 
Els rivals dels castellarencs seran 
vells coneguts com el Cerdanyola, 
l’AESE, el sempre incòmode Artés, 
Sant Cugat, Ripollet, Reus Ploms o 
el Bàsquet Pia entre d’altres.

Els de Quim Pérez van comen-
çar la pretemporada el dimecres 21 
d’agost, amb temps més que sufici-
ent per a preparar el primer partit 
de la temporada del 28 de setem-
bre enfront del CB Navàs, campió 
del grup 2 de Primera Catalana i re-
centment ascendit a Copa, un rival 
que mesurarà l’estat de forma de 
l’equip castellarenc.

Abans però, els de Pérez s’en-
frontaran el pròxim 8 de setembre 
al Sant Pere de Terrassa al Puigverd 
(12.00 h), en el partit de presenta-
ció tradicional de Festa Major, el 
moment en què el club aprofita per 
donar a conèixer les novetats anuals.

El Sant Cugat serà el pròxim 
rival el dia 14 (19.30 h) i el CN Saba-
dell serà de moment, l’últim rival en 
un entrenament el dia 18.

A banda, el club va presentar a 
les xarxes socials la nova equipació 
dels equips per la present tempora-
da. Una samarreta de la marca Spal-
ding, on el fons groc serà esquerdat 
per una pilota de bàsquet, tant pel 
davant com pel darrere, en un con-
junt més groc-i-negre que mai. Els 
pantalons negres també estaran sal-
picats de groc en la cama dreta. 
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6. S’ajuden mútuament  i dibuixen en grup. 
7. Comparteixen els dibuixos a internet. 
8. Mostren el món, dibuix a dibuix.

Els artistes poden utilitzar els materials 
que prefereixen: llapis, tinta negra, aquarel·la... 
Alguns grups, com el de Sabadell, tenen un 
segell representatiu que estampen a l’esbós 
una vegada han finalitzat el dibuix. També 
hi ha qui deixa un espai per poder escriure 
un petit relat, explicant on s’ha fet el dibuix 
i què estava passant en aquell moment. 

Les trobades poden ser locals, nacionals 
o internacionals. N’hi ha una anual a Catalunya 
i una altra d’internacional. Aquest ha estat el 
quart any que s’ha programat a Catalunya i 
s’ha fet a la Seu de Lleida. La internacional, 
que ha arribat aquest 2019 a la desena 
edició, s’ha celebrat a Amsterdam al juliol. 

cultura art

Sketchers: dibuixar moments de la vida
‘Urban sketchers’ del grup ‘Dibuixant Sabadell’, amb representació castellarenca, esbossen diferents racons de la vila

Pot ser al tren. Esperant a la sala del metge. 
O prenent un cafè. Els urban sketchers (dibui-
xants urbans) tenen poques limitacions per 
poder fer allò que els hi agrada en qualsevol 
moment i a qualsevol lloc. Només necessiten 
un paper en blanc, un llapis o bolígraf i la seva 
mirada.  L’urban sketching (dibuix urbà) és 
un moviment que neix cap al 2007 impulsat 
per un periodista català que actualment viu 
a Seattle, Gabi Campanario, que feia servir 
els seus dibuixos per acompanyar les notíci-
es que escrivia. Va decidir crear una xarxa, 
un blog col·lectiu, i allà gent d’arreu del món 
va començar a compartir imatges dels seus 
quaderns fets in situ a la seva ciutat.  Amb el 
lema “Veure el món, dibuix a dibuix”, aquests 
dibuixants urbans comparteixen els seus tre-
balls fets per observació i registre directe.

Arran d’aquest moviment, s’han anat 
creant grups de dibuix arreu. Molt a prop de 
Castellar tenim Dibuixant Sabadell, que aquest 
mes d’agost ha visitat la vila per esbossar-la. 
El grup fa trobades durant tot l’any per dibui-
xar plegats. Un dels membres del grup i orga-
nitzador del calendari d’estiu, Toni Barreda, 
explica que van pensar a voltar per la comar-
ca durant l’agost. A Castellar es van desple-
gar nou dibuixants. Amb els seus quaderns, 
bolígrafs i colors, els podíem trobar, drets o 
asseguts, a diferents espais. Al Palau Tolrà, 
a la plaça Major o al final del carrer Bassetes, 
on hi ha una molt bona perspectiva de l’esglé-
sia de Sant Esteve. Allà, concretament, es van 
ubicar el Toni i el Joan.  “L’urban sketching 
consisteix a sortir al carrer a dibuixar, en 

grup, la ciutat, i tothom hi té cabuda. Hi ha 
gent que ve de les arts gràfiques, de la pin-
tura, de l’arquitectura, però també gent 
que no té res a veure amb aquestes disci-
plines. Es tracta de retratar fidelment allò 
que estem veient en aquell moment”, deta-
lla Barreda, que fa trenta anys que dibuixa, 
dos anys amb el grup d’sketchers. 

Al seu costat, aprofitant el banc, es troba 
Joan Medel. Tots dos xerren, mentre dibui-
xen, amb dos veïns del carrer, que observen 
com aquests dos artistes mouen la mà rà-
pidament, gairebé sense fixar la mirada en 
el quadern. “Estic dibuixant l’església. 
Vaig decidir començar a dibuixar perquè 
m’agradava i per xarxes veia la marxeta 
aquesta dels sketchers i era el que jo volia 
fer. Vaig fer el curs a l’escola Illa, ara fa dos 
anys, i després em vaig enganxar a les tro-
bades. L’any passat vaig anar a la reunió 
anual a Terrassa i m’ho vaig passar súper 
bé, i aquest any ja estava desitjant anar a 
la de Lleida”.   

En aquest grup trobem la castellarenca 
Montse Sala, que fa un mes i mig que hi par-
ticipa. Està molt emocionada perquè el grup 
hagi visitat Castellar. “El poble té coses pre-
cioses. Jo penso que hauríem de tornar a 
venir un altre dia. He dibuixat la glorieta 
de l’Ajuntament. Un altre dia faré l’esglé-
sia, però la vull fer sense límit de temps”. 

Una de les característiques d’aques-
tes quedades és el temps limitat, entre una 
hora i mitja i dues hores. Una altra carac-
terística és que, al final, es fan una foto de 
família de tots els dibuixants amb els seus 
quaderns i es publica a les xarxes. Per a la 
Montse, és una finestra oberta al món: “És 
un dibuix molt informal, ràpid, que no 
ha de ser perfecte, sinó expressar en el 
paper el que tu veus i el que tu sents en 
aquell moment”. Per al Toni és com a una 
teràpia. “Sobretot per a la gent més tímida 
o introvertida, els obre un món nou. Tot-
hom aprèn de tothom. Cadascú capta la 
seva essència. Dues persones podem estar 
mirant l’església i una captarà el campa-
nar, l’altra el detall de la porta i una altra 
l’ocell que passa”. Al Joan li aporta molta 
tranquil·litat i una mirada assossegada de 
la vida. “Surts, et relaxes, dibuixes, t’im-
pliques en l’entorn perquè fer una foto és 
més ràpid i en canvi, d’aquesta manera, 
t’hi fixes en detalls, pares molta atenció. 
I coneixes persones. Avui hem conegut a 
dos veïns del carrer de les Bassetes, ens 
han deixat citronella per combatre els 
mosquits, ens han convidat a una cerve-
sa... És tot el contrari al món actual, que 
tot és ràpid i immediat”.  

  Cristina Domene

Després de dibuixar durant prop de dues hores, els sketchers es van trobar a la plaça Major per mostrar-se els dibuixos i fer una foto de família. || C. d.

els 8 punts dels ‘urban 
sketchers’

MAniFest

Els dibuixants urbans segueixen vuit 
punts que fan que aquesta manera de 
dibuixar sigui tan característica: 
1. Dibuixen ‘in situ’, a cobert o a l’aire lliure, 
capturant directament el que observen.  
2. Els dibuixos expliquen la història de 
l’entorn, dels llocs on viuen i on viatgen. 
3. En dibuixar documenten un lloc 
i un moment determinat. 
4. Són fidels a les escenes que presencien. 
5. Celebren la diversitat d’estils de dibuix i 
utilitzen qualsevol mena d’eines i suport. 

Detall de l’esbós del campanar de l’església que va fer ‘in situ’ el toni Barreda. || C. d.

“És un dibuix molt 

informal, ràpid, que no ha 

de ser perfecte, sinó 

expressar en el paper el 

que tu veus i el que tu 

sents en aquell moment”
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culturaequipaments

La Biblioteca Municipal Antoni Tort ha 
donat a conèixer els llibres més pres-
tats durant el primer semestre d’aquest 
2019. Les novel·les d’adults més dema-
nades han estat Teoría general del olvi-
do, de José Eduardo Agualusa; La Fu-
gitiva, de Blanca Busquets; i Ningú no 
ho sabia, de Mari Jungstedt. 

El còmic per adults que ha resultat 
ser el més llegit és 20th Century Boys, de 
Naoki Urasawa.El segueix Fushigi yugi: 
juego misterioso, de Yuu Watase, i queda 
en tercer lloc Rave, de Hiro Mashima. 

Pel que fa als llibres de no-ficció 
d’adults, el més prestat ha estat Edu-
car sense cridar: acompanyant els fills 
d’entre quatre i dotze anys en el camí cap 
a l’autonomia, d’Alba Castellví Miquel. 
També han estat força demanats els 

volums Administrativo de corporacio-
nes locales i Cambridge Certificate in Ad-
vanced English.

Les pel·lícules que més gent de-
mana a la biblioteca són Los Tudor. Pri-
mera temporada, Arde Madrid. Primera 
temporada i Campeones, en els adults. 
Les revistes per adults més prestades 
segueixen sent les habituals, Lecturas, 
Speak Up i Casas de campo.

Pel que fa a la música, els CDs més 
prestats han estat Live at the bowl: vol. 
1, de Queen, Nace el rock, i Pongo en tus 
manos abiertas, de Víctor Jara. 

infantil 
Els contes de 0 a 5 anys més prestats 
han estat La Caputxeta forçuda, El 
Cocodrilo al que no gustaba el agua, de 
Gemma Merino, i En Patufot. Els contes 
de 6 a 9 anys més demanats han estat 
els de la saga Geronimo Stilton: Res-
cat al Regne de la Fantasia: novè viatge, 

El més prestat de la Biblioteca
‘Arde Madrid’ de la directora castellarenca Anna r. Costa, ha estat una de les cintes més prestades el primer semestre del 2019 a la biblioteca.  || CedidA

 M. Antúnez

el Gran Llibre del Regne de la Fantasia 
i Quart viatge al regne de la fantasia.

De 10 a 12 anys,  s’han deixat en 
préstec  Manual de supervència a l’ins-
titut, de Rachel Renee Russell; Ruta 
infernal, de Jeff Kinney, i La crida dels 
pirates, de Josep Ll. Badal. 

Els còmics infantils més demanats 
són Naruto i Bola de drac. De no ficció 
infantil, s’han prestat Escolta els sons 
dels dinosaures, Dinosaurium i Geroni-
mo Stilton:  English. 

Les novel·les juvenils de més sor-
tida han estat Coraline, de Neil Gaiman; 
El Violí d’Auschwitz, de Maria Àngels 
Anglada, i L’habitació de ma germana, 
de Pep Coll. 

Les revistes més prestades des 
del gener fins al juny són Reporter 
Doc, Petit Sàpiens i Piu-piu. I les pel-
lícules més vistes  han estat Bob Es-
ponja. Tercera temporada, Cigüeñas i 
Héroe del año. 

són els més 
prestats a 

la biblioteca 
durant el primer 

semestre de 
2019

tÍtOLs

27 

El web www.auditoricastellar.cat 
ofereix des d’aquest mes d’agost la 
possibilitat de comprar entrades 
individuals per als sis espectacles 
que s’han programat en la tempo-
rada cultural dels mesos de setem-
bre a desembre.

La programació engegarà 
dissabte 21 de setembre amb la pro-
posta musical La Tendresse, hom-
mage aux belles chansons, a càrrec 
d’Anna Roig i Àlex Cassanyes Big 
Band Project.

La resta d’espectacles previs-
tos són les representacions teatrals 
A.K.A. (Also Known As), divendres 
4 d’octubre a la Sala de Petit For-
mat de l’Ateneu; Una gossa en un 
descampat, dissabte 19 d’octubre a 
l’Auditori; El brindis, dissabte 16 de 
novembre a la Sala de Petit Format 
de l’Ateneu; La reina de la bellesa de 
Leenane, dissabte 30 de novembre 
a l’Auditori, i Lapònia, dissabte 14 
de desembre a l’Auditori.

Les entrades anticipades, que 
també es poden adquirir al Servei 
d’Atenció Ciutadana d’El Mirador, 
tenen un preu de 12 euros en el cas 
de les propostes programades a 
l’Auditori (15 euros si es compren 
directament a la taquilla de l’equi-
pament els dies de cada funció), i 
10 euros pel que fa a les obres que 
es representaran a la Sala de Petit 
Format de l’Ateneu. Les persones 
majors de 65 anys i menors de 25 
anys també gaudiran d’aquests 
descomptes.

Els grups de 10 o més perso-
nes que vulguin comprar les seves 
entrades hauran de pagar 10 euros 
per cadascuna. Cal contactar amb 
la Regidoria de Cultura, al telèfon 
93 714 40 40 o a l’a/e cultura@cas-
tellarvalles.cat. 

A través dels mateixos canals 
també es poden adquirir les entra-
des per als tres espectacles famili-
ars de la temporada, que tindran 
lloc a l’Auditori.  || M. A.

Entrades 
individuals 
al teatre

AUDitOri | tEMpORADABiBLiOteCA MUniCiPAL | pRéStECS
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Un somni fet realitat a tomorrowland

els deu castellarencs que van assisstir a tomorrowland, en una foto feta a l’interior del recinte. || CedidA

Deu castellarencs van viure en directe i per 
primera vegada el festival Tomorrowland, 
la trobada més multitudinària de músi-
ca electrònica que hi ha actualment a ni-
vell mundial i que se celebra a Boom, una 
ciutat a pocs quilòmetres de Brussel·les, 
a Bèlgica. Té lloc durant dos caps de set-
mana, enguany, del 18 al 21 de juliol i del 24 
al 28. El festival Tomorrowland és pioner 
al món, segons la prestigiosa revista espe-
cialitzada en música electrònica DJ Mag, 
que el considera la millor cita del gènere 
a nivell mundial. 

Albert Strohle i el David Rubio van 
ser dos dels castellarencs que van acon-
seguir entrada per anar-hi el segon cap 
de setmana, juntament amb Marc Mont-
serrat, Laia Serrano, Judit Arévalo, Anna 
Gibert, Juan Manuel López, Rubén Rodrí-
guez, Olaya Rodríguez i Roger Sánchez. 
“Per a nosaltres, ha estat un somni fet 
realitat, des que ens vam conèixer l’any 
2009 que ja hi volíem anar”, explica 
David Rubio, respecte el seu amic Albert. 
Ambdós són seguidors de l’electrònica, i 
de gèneres com el house, l’electro house, el 
tecno, l’EDM, el psytrance, trance, el hard-
core i el hardstyle, entre d’altres.  

Per als castellarencs, accedir al festi-
val va ser un repte des del primer moment: 

 Marina Antúnez

“El procés de comprar entrades és una 
bogeria, s’esgoten totes en minuts”, se-
gueix l’Albert, que diu també que “el pack 
que volíem comprar es va esgotar, i en 
vam haver d’agafar un altre”. En aquest 
festival hi ha diverses possibilitats d’entra-
da. Es pot comprar l’entrada al recinte, o 
bé entrada i allotjament, “o fins i tot en-
trada  amb allotjament i viatge d’avió i 
transport de l’aeroport al recinte”, afe-
geix l’Albert. 

Es dona entrada a 400.000 persones 
per cada cap de setmana i ja fa anys que 

Deu castellarencs 
assisteixen al millor 
festival de música 
electrònica del món, 
segons la revista 
‘DJ Mag’

es fa el ple. “El festival té 15 anys d’his-
tòria, i cada vegada és més multitudi-
nari”, comenta el David. 

Hi ha un total de 17 escenaris, comp-
tant l’escenari principal, el mainstage, 
que pot albergar fins a 60.000 persones. 
A més, el Tomorrowland també compta 
amb el Dreamville, que és la zona on es pre-
veu l’acampada. “De fet, aquesta zona 
és una petita ciutat, on hi ha tota mena 
de serveis, botigues, súper, perruque-
ria, activitats de ioga i esportives, etc.”.  
L’organització del Tomorrowland posa a 

disposició el muntatge de tendes pròpies, 
algunes, equipades fins i tot amb electri-
citat. “Si vols, també pots portar tenda 
pròpia, que no va ser el nostre cas”, diu 
l’Albert. 

El David i altres companys van optar 
per l’opció d’allotjament en hotel a Brussel-
les. “Vam arribar un dia abans i ens van 
portar a Anvers a fer visita turística, 
tastar la fondue de xocolata tan famosa 
a Bèlgica, i també una festa a la tarda, 
prèvia al festival”, segons el David.  

Els castellarencs afirmen que haver 
estat al Festival ha estat fantàstic perquè 
“vius el contrast de músiques, i s’agru-
pa gent de moltes nacionalitats”, afe-
geix el David. Segons l’organització, fins 
a 200 nacionalitats diferents assisteixen 
al festival. Al Tomorrowland s’hi retro-
ben els millors caps de cartell de música 
electrònica, per exemple, David Guetta 
i Martin Garrix, entre d’altres. Els caste-
llarencs afirmen que els països punters 
en música electrònica són, actualment, 
“Bèlgica, Holanda, i els països nòr-
dics”. En aquest sentit, diuen que, a di-
ferència de casa nostra, “allà hi ha una 
cultura important en aquesta músi-
ca, hi ha pares que van al festival amb 
els seus fills i tot”. L’edat mínima per 
assistir-hi és de 21 anys, que a Bèlgica és 
la que marca la majoria d’edat. “Sobre-
tot, el públic majoritari té entre 21 i 35 
anys”, tot i que “també hi vam veure un 
parell d’avis de 80 anys, que van aca-
bar sortint a les xarxes socials i tot”, 
segueix el David. 

Els castellarencs que hem entrevis-
tats tenen clar que repetiran l’experièn-
cia. Si poden, l’any que ve. “Ha estat es-
pectacular, tants anys veient-ho per la 
televisió, i finalment, ho hem fet reali-
tat”, conclou l’Albert.  

són les 
realitzades 
del festival 

tomorrowland

eDiCiOns

15

FestiVAL | MúSiCA ElECtRòniCA
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El Centre Excursionista de Caste-
llar (CEC)  participarà en el projecte 
‘Llum i llibertat’, impulsat per Artis-
tes de la República, Assemblea Naci-
onal Catalana de Manresa, Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalu-
nya i el suport d’Òmnium Cultural.

El 8 de juliol de 1951, els castella-
rencs Josep M. Torras i Joan Nubiola 
van obrir un agosarada via d’escala-
da a l’agulla de la Figuereta (muralla 
oest de Montserrat), una agulla que 
ha esdevingut una via clàssica dins el 
món de l’escalada. 

En el marc d’aquest projecte,  
l’agulla de la Figuereta serà una de 
les 131 agulles montserratines que 
s’il·luminarà la nit del 10 a l’11 de se-
tembre d’aquest 2019. El farell que il-
luminarà aquesta agulla serà col·locat 
per escaladors del CEC. 

Les cordades faran bivac a l’agu-
lla assignada, ja que l’acte comen-
çarà dimarts, dia 10, al migdia i no 
es tancarà fins l’endemà a primera 

El CEC participa al projecte ‘llum i llibertat’ 

l’entitat il·luminarà 
una de les agulles de 
Montserrat la nit del 
10 a l’11 de setembre

hora del matí. Com  que aquest serà 
un espectacle visual únic, la Federa-
ció d’Entitats Excursionistes de Ca-
talunya (FEEC) ha organitzat una 
sèrie d’actes i un sopar al camp de 
futbol del Bruc.

El CEC posa a disposició un au-
tocar per al desplaçament a aquesta 

entiAts eXCUrsiOnistes | DiADA 11 SEtEMBRE

FArMàCiA rOs | DiJOUS

PintUrA | VAlEnCiA DE AlCAntARA

entitAts | FEStA MAJOR

Havaneres amb la 
Petita Havana

Blanca Gibert, 
artista finalista

Les Carnera organitzen un taller 
d’autodefensa i un concert

Dijous 5 de setembre, a les 20.30 hores, a l’avin-
guda Sant Esteve, 71,  la Farmàcia Ros organitza 
una cantada d’havaneres amb La Petita Hava-
na i cremat de rom. Aquest serà un plat previ a 
la Festa Major. Com cada any, la formació ens té 
preparada una selecció de les havaneres més po-
pulars de tots els temps. La castellarenca Mario-
na Roca és qui interpreta cantant les peces, jun-
tament amb els músics Lluís Lu (guitarra i veu) 
i Giuseppe Costa (acordió i veu). La formació va 
néixer a Vilanova i la Geltrú.    ||  M. A.

La pintora castellarenca Blanca Gibert ha estat 
seleccionada  com a finalista al XXIII Premio de 
Pintura Indalecio Hernández Vallejo amb un dels 
seus quadres abstractes, Calma tensa. El certamen 
el convoquen l’Ajuntament de Valencia de Alcánta-
ra (Càceres) en col·laboració amb l’Institut Cultu-
ral El Brocense de la Diputació Provincial de Càce-
res i la Fundación Indalecio Hernández Vallejo. De 
les 30 obres exposades, el quadre de Gibert forma-
rà part del catàleg d’aquesta edició conjuntament 
amb el primer premi, dotat amb 1.800 euros i l’ac-
cèssit, de 900 euros. Al llarg d’aquests més de 20 
anys han participat al certamen uns 200 artistes.  
Hernández Vallejo va néixer a Valencia de Alcántara 
el 1922 i el 1994 l’Ajuntament d’aquella població li va 
demanar la donació dels seu fons pictòrics.  ||  M. A.

L’entitat Les Carnera ha programat dues activitats per a dijous que ve, 
5 de setembre. D’una banda, a les 18 h i fins  ales 21 hores, s’ha organit-
zat un taller d’autodefensa a càrrec de Karin Konkle de Fem Autode-
fensa, a la Sala Valls Areny. Cal inscripció prèvia al correu lescarnera@
gmail.com i és un taller no mixt.

A les 21.30 hores, s’ha previst un sopar i servei de barra a Cal Go-
rina i un concert amb Mabel Flores. L’artista ofereix un repertori de 
música orgànica que fusiona diferents estils, acompanyada d’unes lle-
tres carregaddes de sensibilitat, força, ironia i vitalitat. Mabel és una 
explosió de sentiment, de lluita i de sinceritat, que fa a través d’un viat-
ge musical entre l’alegria, el desconsol i la quotidianitat.   ||  M. ANTúNEz

L’Agulla Figuereta de Montserrat, la cinquena per l’esquerra. || CedidA

Mabel Flores actuarà a Cal gorina el proper 5 de setembre. || ?

població, el dia 10, a les 17.30 h, que sor-
tirà des de l’aparcament de la Ronda 
de Llevant, a la confluència dels car-
rers Balmes, Aragó i av. Onze de Se-
tembre. Per fer la reserva, cal diri-
gir-se al local del centre els dies 30 
d’agost, 2 i 4 de setembre, en horari de 
secretaria, de 19 a 21 h.  || M. ANTúNEz

CeC 
Amb la il·luminació 
de La Figuereta 
s’homenatja 
josep M. Torras, 
que va obrir la via 
d’escalada el 1951
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agenda del 30 d’agost a l’11 de setembre de 2019

Dissabte 31 
 
22 h  - PrOPOstA 
Cinema a la fresca: ‘Resacón en las 
Vegas’ 
plaça de Cal Calissó 
Organització: Ajuntament 
 
 
 
Diumenge 01 
 
 
10 h – esPOrt 
torneig de Festa Major 
pistes municipals de bitlles 
catalanes 
Organització: Club de Bitlles 
Colobrers 
 
 
 
Dimecres 04 
 
 
10 h – PrOPOstA 
Sessió informativa curs de formació 
ocupacional 
Sala d’Actes d’El Mirador 
Organització: Servei local 
d’Ocupació 

Dijous 05

18 h – tALLer
taller d’autodefensa

A càrrec de Karin Konle de Fem 
Autodefensa. inscripcions a l’a/e 
lescarnera@gmail.com. gratuït, 
places limitades
Sala lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: les Carnera 

20 h  - PrOPOstA
Recepció institucional a les entitats 
ciutadanes del municipi
i lliurament de la Medalla de la Vila 
a Joan Alonso Casajuana a títol 
pòstum 
Jardins del palau tolrà
Organització: Ajuntament

20.30 h – MÚsiCA
Cantada d’havaneres amb la petita 
havana i cremat de rom
Av. de Sant Esteve, 71
Organització: Farmàcia Ros

21.30 h -  MÚsiCA
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de terrassa
pl. del Mercat
Organització: ASAC

21.30 h – PrOPOstA
Sopar i concert de Mabel Flores
Cal gorina
Organització: les Carnera

DivenDres 06

Festa Major de Castellar del Vallès
(veure especial de Festa Major)

Dissabte 07

Festa Major de Castellar del Vallès
(veure especial de Festa Major)

Diumenge08

Festa Major de Castellar del Vallès
(veure especial de Festa Major)

Dilluns 09

Festa Major de Castellar del Vallès
(veure especial de Festa Major)

Dimarts 10

De 19 a 21 h - PrOPOstA
i trobada de Jocs de taula de 
Festa Major
El Calissó d’en Roca
Organització: tasta jocs (Castellar 
del Vallès), ludoteca Municipal les 
3 Moreres i Servei local de Català

20 h – PrOPOstA
Maridatge musical
A càrrec de la posidònia i Andreví 
pastissers · terrassa d’El Mirador
Organització: Comerç Castellar 

20.30 h – esPOrtS
torneig del Vallès             
Unió Esportiva Castellar vs. Club At. 
tibidabo
Camp de Futbol Joan Cortiella – 
Can Serrador
Organització: Unió Esportiva 
Castellar

Dimecres 11

De 10 a 14 h – PrOPOstA
Diada de l’Aeri Model Club Castellar
Camp de vol de Can Sallent
Organització: Aeri Model Club 
Castellar

11 h – PrOPOstA
Acte institucional amb motiu de la 
Diada nacional de Catalunya
‘El cant dels Segadors’ serà inter-
pretat per la JOCVA
peu de la senyera de la pl. de 
Catalunya
Organització: Ajuntament

18.30 h – BALL
Exhibició de ball de saló
Sala Blava de l’Espai tolrà
Organització: A Ritme de Ball

· 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
· exposició del concurs de fotografia artística: 41è trofeu Joan  
  riera i  55è Concurs en color
   El Calissó d’en roca
   Organització: Centre Excursionista de Castellar
· exposició “Castellar Cultural i Creatiu”
    del 6 al 30 de setembre, dt., dc. i dj., de 17 a 20 h; dv., de 10 a 13 h   
    Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història (c. Mina, 9-11)   
    Organització: Centre d’Estudis de Castellar del Vallès- Arxiu d’Història 
· exposició de Col·leccionistes de Castellar
   dies 7 i 8 de setembre, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h; dia 9 de setembre,    
   de 10 a 13 h
   Lloc: Espai Sales d’El Mirador (accés per pl. Major)
   Organització: Cercle de Col·leccionistes de Castellar 
· exposició de les propostes presentades al concurs de cartells    
  de Festa Major
   del 6 al 9 de setembre  
   Vestíbul de l’Auditori Municipal Miquel Pont

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

eXPOsiCiOns i ALtresMeMÒries De L’ArXiU D’HistÒriA 

Suposadament, aquest 
va ser el primer local on 
s’exhibiren pel·lícules, evi-
dentment mudes, puix que 
parlem dels anys més o 
menys 1915-1920. Les ses-
sions, que es feien en una 
sala contigua al cafè, s’ini-
ciaven a les cinc de la tarda 
dels dies festius. Aquest 
edifici ja no existeix, i el 
seu lloc ara és ocupat per 
un complex de pisos plu-
rifamiliars. || FONS: jOrdI 

GArròS  || AUTOr: jOrdI GAr-

ròS || TExT: jOrdI GArròS || 

ArxIUHISTOrIACASTELLAr@

GMAIL.COM ||  FACEbOOk.

COM/ArxIUHISTOrIA 

La rabassada
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FArMàCies De gUàrDiA 
 
 
DiVEnDRES 30 rOs 
DiSSABtE 31 eUrOPA 
DiUMEngE 01 YAngÜeLA 
DillUnS  02 PeMAnYer 
DiMARtS 03 eUrOPA 
DiMECRES 04 FenOY 
DiJOUS 05 eUrOPA 
DiVEnDRES 06 CAsAnOVAs 
DiSSABtE 07 CAsAnOVAs 
DiUMEngE 08 CAsteLLAr 
 

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

DeFUnCiOns 

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

Farmàcies servei 24 hores sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

“La veritable amistat no necessita paraules per anar a ajudar l’altre”
Alice  Parizeau

DestAqUeM 

penúltima

ramona Lluelles gomà                      
 93 anys · 24/07/2019  

eladio Vivanco navarro                  
92 anys · 25/07/2019  

Manuel Vaca Muelas                              
61 anys · 26/07/2019  

Feliciano Álvarez Calonge                   
78 anys · 03/08/2019    

Alfonso Moya rodríguez                        
81 anys · 03/08/2019       

rosa M. gañet Mullor                           
73 anys · 05/08/2019

Josefa gil esteban                                
90 anys · 07/08/2019    

roser Miserachs estany                        
90 anys · 09/08/2019  

Loren Oliver Farré                                 
82 anys · 12/08/2019

gerónimo Parra Hernández                   
88 anys · 14/08/2019

Antònia torrens Bigorra                      
 93 anys · 17/08/2019  

 Maria Barragan Moreno                        
89 anys · 18/08/2019  

salvador Camí  Palau                           
74 anys · 21/08/2019

Juanjo Cruz Lorenzana
46 anys · 24/08/2019

Josep novella Buxadé                          
67 anys  · 26/08/2019    

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

‘resacón en Las Vegas’
dissabte 31 · 22 h

La projeccció a la fresca que es va anul·lar a les Nits 
d’Estiu de la pel·lícula ‘resacón en Las Vegas’ s’ha re-
programat per a aquest dissabte 31. El film és de l’any 
2009 i està dirigit per Todd Phillips. L’any 2010 va 
rebre el Globus d’Or a la millor pel·lícula musical o cò-
mica. L’argument principal se centra en quatre amics 
que realitzen un viatge a Las Vegas, on assisteixen a 
un comiat de solter, però els plans es compliquen quan 
l’endemà al matí no recorden res del que va succeïr el 
dia anterior.
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la contra

sílvia sáiz

Abans, la Festa Major 
se celebrava per la 
Mare de Déu, a l’agost 

Historiadora i arxivera municipal de Castellar 

Q
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És una lletraferida, apassionada dels viatges, i des de fa 
més de dues dècades, la responsable de l’Arxiu Municipal. 
La historiadora Sílvia Sáiz (52 anys) custodia des del 96 
amb gust i dedicació la memòria de Castellar del Vallès.

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Constant 
Un defecte que no pots dominar?
Perfeccionista
Una persona que admires?
La gent que se supera a ella mateixa
quin plat t’agrada més?
El pollastre farcit de la meva mare 
Un moment històric?
La transició espanyola
Un llibre 
‘La enfermera de brunete’, de 
M.Maristany 
Una pel·lícula?
‘yankis’, de john Schlesinger
Una cançó?
‘Esos ojos negros’, de duncan dhu
Una ciutat?
Tant Manchester com Fuerteventura
Un viatge que t’hagi marcat?
rússia
Un racó de Castellar?
El carrer Major

”

“

· sempre t’ha agradat estar envol-
tada de llibres, entre documents 
de tant valor?
Sempre!  La història, els documents, 
que la gent m’expliqui les seves vivèn-
cies i records... Vaig estudiar Història  
i vaig anar a parar a un arxiu en què 
em van parlar del Màster en Arxivís-
tica, i ho vaig veure com una sortida 
professional. I fins ara! 

· quines són les joies de l’Arxiu 
Municipal de Castellar?
Disposem de documents de mitjans 
del segle XIX, aquests són els més 
antics. Hi ha documents de contri-
bucions industrials, llibres d’actes, o 
el padró, que comença el 1860. Amb 
tot plegat, pots reconstruir la histò-
ria del poble, de la gent. Això t’ajuda 
a entendre com és el municipi i com 
ha anat evolucionat. 

· Conserveu molts programes de 
Festa Major?
Hem recopilat tots els que hem pogut, 
sobretot a partir de 1930. En aquesta 
col·lecció es pot veure l’evolució tant 
en les activitats com en el disseny, els 
dibuixos, les botigues que hi havia, què 
es venia, quines actuacions es pro-
gramaven i on. Per exemple, abans hi 
havia envelat i després ja no hi va ser, 
i la Festa Major era per la Mare de 
Déu, a l’agost.

· Per què es va traslladar la cele-
bració al setembre?
Això ha passat a més municipis, no 
només a Castellar. A partir dels anys 
60 és quan comença el concepte de 
fer vacances, el turisme, el 600, el que 
es coneix com l’etapa del ‘desenvolu-
pisme’. La gent marxava i no hi havia 
ningú per Festa Major. És per això que 
es va decidir canviar-la al setembre, 
perquè la gent ja havia tornat a Cas-
tellar, i es podia celebrar.

· Com a gran lletraferida, quants 
llibres tens a casa?
Ens hem acabat passant al digital per-
què si no, no hi cabríem. La bibliote-
ca que tenim a les golfes és sobretot 
de temàtica històrica. Tenim prop de 
8.000 llibres.  

· no sempre has estat arxivera, oi?
No,  l’any 92 vaig treballar una tempo-
rada com a institutriu. Vaig ser profes-
sora d’un internat a Barcelona, a l’avin-
guda Tibidabo. Treballava des de les 5 
de la tarda fins a les 8 del matí, que s’hi 
tornaven a posar. Estava amb estudi-
ants des de 6è de primària fins a COU. 

· Al 92, en plena eclosió de Barce-
lona per les Olimpíades! Com ho 
recordes?
Vaig patir les obres de la ronda, que ens 
despertaven cada dia! Però va ser un 
moment molt emocionant. Amb els es-
tudiants de l’internat vam anar a veure 
un partit de waterpolo. Era un ambi-

ent molt maco, i quina gentada que 
hi havia a Montjuïc i plaça Espanya! 

· també has estat testimoni d’un 
dels episodis més tràgics que va 
viure Barcelona a finals dels 80: 
l’atemptat d’Hipercor.
No el vaig viure en primera persona, 
però vaig treballar al centre comer-
cial poc temps després. Recordo que 
una vegada que se n’havia anat la llum, 
una companya em va dir molt espan-
tada que arrenquéssim a córrer. El dia 
de l’atemptat també se n’havia anat 
la llum. Dos anys després encara hi 
havia molta psicosi entre el personal 
de seguretat i la resta de treballadors.

· Una de les teves passions és vi-
atjar. quines són les destinacions 
que més t’han marcat?
Israel i Rússia. D’Israel em va sobtar la 
sensació de tranquil·litat malgrat  que 
de vegades anaves a prendre una copa i 
a la mateixa festa, mentre tu duies una 

bossa a l’esquena, hi havia gent amb 
un fusell penjat, amb tota la normali-
tat del món. A Rússia hi volíem anar 
quan ens vam casar, però no va poder 
ser pel cop d’estat de Borís Ieltsin. 
Quan la vam poder visitar, era un mo-
ment de transició i encara tenia aquest 
punt soviètic, però es notaven els pri-
mers símptomes de canvi cap al capi-
talisme. També va ser impressionant 
visitar Polònia. Vam visitar la zona en 
què va esclatar la Segona Guerra Mun-
dial, i Auschwitz. 

· De vegades alguns turistes s’ho 
prenen com un parc temàtic. 
Hem perdut aquesta memòria his-
tòrica que ens fa tenir un punt crític, 
però t’asseguro que a Auschwitz ater-
res de cop. 
Ho hem vist moltíssimes vegades a 
les pel·lícules, però quan t’hi trobes, 
veus les vies del tren, i hi camines, 
t’impressiona i prens consciència de 
tot plegat. 

 rocío gómez


