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Setmanari d’informació local

L’equip de professores i professors del ja nou institut de formació professional d’ensenyaments agraris i de jardineria, estudis que es segreguen aquest curs de l’Institut Castellar, davant de l’equipament. || q. pascual

Mestratge agrari
EDUCACIÓ | p 04

Els curs arrenca amb el nou institut d’FP agrari 
i el Sant Esteve transformat en institut escola 

La medalla de la vila a Joan 
Alonso inicia la Festa Major

La família rep l’homenatge pòstum de qui 
va ser cap de la policia durant 30 anys 

rEConEIxEMEnt | p 03

bona festa m
ajor
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festa major’19 actualitat

reconeixement a un servidor públic
La Festa Major arrenca amb la concessió a títol pòstum de la Medalla de la Vila al cap de la Policia Local Joan Alonso

El cap de la policia local, Joan Alonso, 
va rebre a títol pòstum la Medalla de 
la Vila -màxima dinstició honorífica 
del municipi- que, com ja és tradició, 
serveix de pròleg a la Festa Major de 
la vila. L’amenaça de pluja -que final-
ment va fer acte de presència- va fer 
traslladar l’acte de la plaça d’El Mira-
dor a l’Auditori Municipal on van ser 
presents veïns, amics, familiars i di-
verses autoritats de diversos cossos 
de seguretat, així com molts mem-
bres de la plantilla de la policia local. 

La família -la seva dona, Montse, 
els seus dos fills, Jofre i Onia, i nets- va 
rebre la medalla de mans de l’alcalde, 
Ignasi Giménez, i del regidor de Segu-
retat Ciutadana, Pepe Leiva. La seva 
dona va donar les gràcies als assistents 
per fer-los costat “en un moment tant 
emotiu”. “Probablement avui ell ens 
diria que l’únic que ha fet durant 
tots aquests anys és complir amb 
el seu deure. Com a policia sempre 
s’ha lliurat al seu poble però també 
als seus amics i a la seva família”, va 
cloure la vídua de Joan Alonso. La seva 
filla Onia també va intervenir per re-
citar un poema d’un autor a qui admi-
rava el seu pare, Miquel Martí i Pol:  
“Jugo a viure només, perquè tinc 
por/ de trencar aquest embruix 
amb qualsevol/ gest insòlit, amb 
qualsevol paraula/ que no s’adap-
ti com una altra pell/ a la pell sua-
víssima del temps./ La tarda és un 
adàgio. Ben sol/ al cor del goig, es-
colto la remota simfonia del mar a 
la petxina/ del teu record que sem-
pre m’acompanya,/ i només jugo a 
viure per no perdre’t”.

L’alcalde de Castellar, Ignasi Gi-
ménez, va considerar que la Medall de 
la Vila suposa “un acte de reconei-
xement que fa justícia a tota una 
trajectòria professional de 35 anys 
dedicats al servei públic i a Caste-
llar”. “El Joan Alonso ha estat, i 
encara és, un referent de la nostra 
policia local i de tots els treballa-

dors i treballadores municipals. 
Durant la seva trajectòria profes-
sional ha deixat una empremta in-
esborrable a totes les persones que 
el vam conèixer i vam tenir el privi-
legi de col·laborar amb ell”, va des-
tacar Giménez en el seu discurs. Se-
gons va resumir, “la gran virtut del 
Joan Alonso és que va ser saber 
afrontar el repte, complex i difícil, 
de donar forma a una policia local 
pràcticament inexistent amb pas-
sió i professionalitat” i va recordar 
les grans dosis de sacrifici personal i 

 J.G.

La dona, els fills i nets de Joan Alonso acompanyats de l’alcalde i els portaveus municipals al final de l’homenatge. || q. pascual

Més controls        
d’alcohol i drogues

+ FESTA MAJOR

La Policia Local intensificarà el 
número de controls d’alcohol i 
drogues al municipi durant els dies 
de Festa Major. L’objectiu d’aquesta 
mesura, que es complementarà 
amb els controls que portaran a 

terme els Mossos d’Esquadra a les 
vies interurbanes que connecten 
Castellar amb d’altres municipis, és 
evitar possibles incidents de trànsit.
Conduir amb una taxa d’alcohol superi-
or a 0,25 mg/l (0,15 mg/l en el cas dels 
conductors professionals i novells) 
és una infracció administrativa que 
comporta una multa d’entre 500 i 
1.000 euros, a més de la pèrdua d’en-
tre 4 i 6 punts del carnet de conduir. 
La detecció de drogues a l’organisme 
també impliquen fortes sancions.

familiar que comporta estar al capda-
vant de la seguretat dels teus veïns 24 
hores al dia.

“El Joan, a més, té el mèrit 
d’haver comptat amb la confian-
ça de tots els alcaldes de la demo-
cràcia, començant per en Miquel 
Pont. Va batre rècord d’antiguitat 
ja que segons ens consta, ha estat 
el segon comandament amb més 
anys al capdavant d’una Policia 
Local a Catalunya”, va subratllar 
l’alcalde Giménez en la part final de 
la seva intervenció. 
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educació curs 2019-2020

Els estudis agraris, en un sol institut

Els professors i professores del nou institut agrari reunits al voltant de l’hivernacle, una de les instal·lacions que utilitzen els alumnes dels cicles formatius. || q.pascual

Una de les novetats d’aquest nou curs 
2019-2020, que comença dijous 12 de 
setembre amb un total de 4.122 alum-
nes, és que Castellar comptarà amb 
un institut d’FP, concretament amb 
un institut agrari. La creació d’aquest 
nou equipament és fruit de segre-
gar els cicles formatius de la famí-
lia agrària, que fins ara depenien de 
l’Institut Castellar, i adequar-los en 
aquest nou Institut d’FP de Caste-
llar del Vallès, “de moment, el nom 
provisional que tenim”, explica la 
nova directora del centre, Berta Tà-
sias. Físicament, el nou institut de FP 
està ubicat a la nau del carrer Anoia, 
des d’on s’ofereixen aquests estudis 
des del 2013.

L’oferta formativa és similar a 
la que s’oferia quan els estudis depe-
nien de l’Institut Castellar: els cicles 
formatius de grau mitjà (CFGM) de 
jardineria i floristeria i de producció 
agroecològica i el cicle formatiu de 
grau superior (CFGS) de paisatgis-
me i medi rural. Com a novetat, en-
guany el centre ofereix aquest curs 
“un programa de formació i inser-
ció (PFI) de jardineria i viverisme 
adreçat a estudiants que no han 
acabat l’ESO”, explica la directo-
ra. Es tracta de cursos formatius que 
han de permetre als joves que com-
pleixen els requisits reintroduir-se 
en el sistema educatiu per prosse-
guir estudis de formació professional. 

Per accedir als CFGM cal tenir 
l’ESO aprovada, mentre que per en-
trar als estudis de grau superior s’ha 
de tenir el batxillerat o la titulació de 
grau mitjà. Segons Tàsias, l’oferta 
educativa del centre obre dues vies: 
“Entrar al món professional com 
a peó, però que tampoc tanca les 
portes al món acadèmic i entrar 
a la universitat”. A més, els estu-
dis de la família agrària són únics al 
Vallès Occidental i entre la vuitan-
tena d’alumnes que hi ha als cicles 
formatius hi ha un gran percentat-
ge d’alumnes de la comarca. Actual-
ment encara queden places en tots 
els cicles i la matrícula continuarà 
oberta durant tot el mes.

La cooperativa viver Tres Tu-
rons col·labora com a empresa en 
la formació professional i un dia a 
la setmana els alumnes van al viver. 
L’institut d’FP també compta amb un 
solar, de propietat municipal, “on es 
fan diferents cultius, tenim un hi-
vernacle i una zona enjardinada”, 
assegura Tàsias.

  Jordi Rius

InICI dE CuRS | noVEtAtS

institut escola al sant esteve

L’altra novetat d’aquest curs  és la 
conversió de l’escola Sant Esteve en 
Institut Escola. El regidor d’Educa-
ció, Joan Creus,  va fer ahir una visita 
al centre  per veure “com han pogut 
organitzar aquest inici de curs”.  Al 
nou Institut Escola començaran el 
curs 54 alumnes de 1er d’ESO agru-
pats en dues línies. “Si bé el Depar-
tament d’Educació de la Genera-
litat ens ha aprovat dues línies  
amb 30 alumnes per aula, perquè 
la ràtio a secundària és superior 
a la primària, nosaltres hem apos-
tat per una atenció més personalit-
zada i tindrem tres aules amb un 
màxim de 20 alumnes per aula”, ex-
plica la directora del centre, Mònica 
Díaz. Per encabir els nous alumnes de 
secundària, s’han hagut de fer ade-
quacions d’espai. Així, dues aules de  
3r de primària s’han adaptat per a 1r 
d’ESO i el tercer grup d’ESO ocupa-
rà l’espai d’una antiga aula d’anglès.

El servei de menjador també ha 
patit alguna transformació al nou Ins-
titut Escola. Així, els alumnes de P3 
menjaran al mateix edifici d’infantil. 
D’aquesta manera, “els alumnes des 
de P4 fins a 1r d’ESO podran men-
jar al menjador, això sí, agrupats 
en dos torns”, recalca Díaz.

Dels més de 4.000 alumnes que 
iniciaran el curs a la vila, 3.644 són 
d’educació infantil i primària i secun-
dària que  començaran a partir del 
12 de setembre: 630 corresponen a 
Educació Infantil; 1.655 a Educació 
Primària i 1.359 cursaran Educació 
Secundària Obligatòria.

La setmana que ve també co-
mençarà el curs l’alumnat matriculat 

Els cicles formatius 
se segreguen de 
l’Institut Castellar 
i el Sant Esteve es 
transforma en un 
Institut Escola

als estudis postobligatoris: 327 alum-
nes ho faran a Batxillerat, 136, als ci-
cles formatius de grau mitjà i supe-
rior, i una quinzena, al Programa de 
Formació i Inserció d’auxiliar d’hote-
leria: cuina i serveis de restauració.

escoles bressol municipals

Les escoles bressol municipals 
(EBM) van iniciar dimarts el nou 
curs 2019-2020 amb 128 alumnes 
inscrits, 38 a l’EBM El Coral i 90 a 
l’EBM Colobrers. Encara queden 
places vacants en totes dues escoles.

Els infants d’aquests dos cen-
tres van començar el curs amb  jor-
nades d’adaptació amb grups i hora-
ris reduïts, mentre que a partir del 10 
de setembre, les dues escoles bres-
sol municipals ja funcionaran amb 
plena normalitat.

començaran 
les classes 

d’aquest curs 
2019-2010

ALuMnES

4.122

L’equip de l’Institut escola Sant Esteve amb responsables d’Educació . || q.pascual

adequació d’equipaments

A banda de la posada en marxa de 
l’Institut Escola Sant Esteve i l’Ins-
titut d’FP de Castellar del Vallès, 
cal destacar les noves direccions a 
l’Institut Puig de la Creu i a l’escola 
El Sol i la Lluna. 

Pel que fa a l’adequació d’equi-
paments educatius, aquest estiu 
l’Ajuntament ha dut a terme la re-
forma de la cuina de l’escola Bona-
vista, que ha ampliat superfície i ha 
renovat mobiliari i electrodomès-
tics. L’actuació ha inclòs la renova-
ció de les instal·lacions, del paviment 
i del cel ras i la ubicació d’un dipòsit 
d’aigua calenta en una dependència 
exterior. A l’abril passat ja s’havia 
substituït la coberta del menjador 
del mateix centre. 

L’altra actuació destacada, que 
està previst que finalitzi en els pro-
pers dies, és la reforma de la cober-
ta del gimnàs de l’escola Emili Car-
les-Tolrà. L’actuació, que permetrà 
evitar les filtracions pluvials, inclou 
la substitució de les finestres actu-
als, d’acer i vidre simple, per fines-
tres d’alumini amb vidre amb cam-
bra d’aire i finestres amb batents 
que s’accionaran amb motor dona-
da l’altura.

 Una vegada finalitzada l’obra, 
l’equipament també disposarà d’un 
cel ras de plaques fonoabsorbents, 
nou paviment a la zona d’escales i 
grades i unes parets verticals inte-
riors totalment sanejades de les hu-
mitats. Els treballs al gimnàs de l’es-
cola Emili Carles-Tolrà comportaran 
una millora en l’eficiència energèti-
ca de la instal·lació, ja que es redui-
ran les despeses de climatització. 
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La Llar d’infants Casamada, que 
aquest setembre fa 20 anys, va sor-
gir quan la Rosa Maria Muñoz i l’An-
tonio López van comprar una casa al 
nucli antic del poble amb la intenció 
d’arreglar-la com a habitatge. Però el 
projecte va donar un gir quan la Rosa 
Maria, que havia treballat molts anys 
en una escola bressol, es va assaben-
tar que Castellar necessitava llars 
d’infants. Així és com naixia, l’1 de 
setembre de 1999 aquest centre de-
dicat a infants de 0 a 3 anys. “A l’Ar-
xiu d’Història van descobrir que en 
aquest indret hi vivia una família 

La llar d’infants Casamada 
bufarà vint espelmes

A la llar d’infants Casamada potencien l’autonomia de cada nen i nena || cedida

El centre aposta per un canvi de metodologia de cara al nou curs

amb cognom Casamada, que es de-
dicava a cuidar els fills dels veïns 
quan aquests havien d’anar a tre-
ballar. Una mena d’escola bressol 
de l’època. Per això van decidir 
que es diria Llar d’infants Casa-
mada, en honor a aquesta famí-
lia que, si fa o no fa, feien la matei-
xa tasca que estem fent nosaltres 
avui dia”, explica la filla i pedagoga 
del centre, Laia López.

Ara, per commemorar els 20 
anys, el centre no només vol cele-
brar-ho sinó que a més, vol fer un 
canvi en la metodologia. “Apostem 

AnIvERSARI | 0-3 AnYS

pel sistema Montessori, volem 
potenciar l’autonomia de cada 
nen i nena. Hem tret totes les jo-
guines i ara només en tenim de 
fusta. Ara, per exemple, estem 
treballant perquè siguin auto-
suficients. Hem tret els penja-
dors, hem posat a l’entrada uns 
calaixets on els infants, quan ar-
riben, hi guarden les seves coses 
i entrem a les classes, on ja no hi 
ha portes. El nen decideix a on vol 
anar i què vol fer”. 

L’escola es caracteritza per ser 
familiar. “Que hi hagi un màxim 
d’uns 20 alumnes ens permet es-
tablir un vincle molt estret”. En-
guany, una vegada a la setmana, pre-
pararan pa o galetes saludables tots 
plegats: “Al dia següent farem un 
esmorzar col·lectiu. També con-
tinuarem amb el projecte d’hort 
que tenim al pati”. 

Per celebrar-ho, han organitzat 
pel dia 21 de setembre una jornada 
de portes obertes amb activitats, 
música i paella, a on tothom està 
convidat, alumnes i exalumnes. “A 
més, per Festa Major, el 8 de se-
tembre estarem en una paradeta 
a l’Street Market perquè tothom 
pugui conèixer-nos”. La intenció 
de la Llar d’infants Casamada per al 
curs 2019-2020 és participar més en 
les activitats de Castellar: “Volem 
col·laborar amb la Marató i amb 
altres actes que s’hi programin”, 
conclou la Laia.   || c. domene

La ludoteca Les 3 Moreres va obir 
dilluns les portes del nou curs. Cada 
tarda, de dilluns a divendres, s’oferi-
rà el servei diari, un espai de joc lliu-
re i una activitat lúdica, a més de l’es-
pai “Juguem en família”, que des del 
curs passat es porta a terme també 
cinc tardes a la setmana. Les activi-
tats diàries específiques poden ser 
tallers manuals, psicomotricitat, pro-
postes sensorials, jocs multimèdia o 
tallers d’expressió, així com sortides 
a les places i parcs de la vila per fer 
jocs de carrer. A més, els nens i nenes 
més grans continuaran gaudint d’una 
programació pròpia, amb sortides, 
activitats esportives i culturals.

També es mantindrà l’espai dels 
“Dissabtes en família”, que proposa 
activitats gratuïtes per a tota la fa-
mília cada dissabte entre setembre 
i juny.  || redacció

La ludoteca 
municipal obre les 
portes del nou curs

LES 3 MORERES | InICI
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Cal targa, la plaça 
d’El Mirador i la plaça 
Catalunya seran els 
punts calents de 
dimecres que ve

Dimecres que ve Castellar viurà una 
Diada de Catalunya en tres actes. El 
matí de la jornada de l’Onze de Setem-
bre es desenvoluparà en tres escena-
ris diferents: el carrer de les Roques, la 
plaça d’El Mirador i la plaça Catalunya.

Així, al punt de les 10 hores tindrà 
lloc al carrer de les Roques la tradicio-
nal ofrena floral davant de Cal Targa, la 
casa d’estiueig del president de la Ge-
neralitat Lluís Companys. L’acte com-
memoratiu que organitza la secció local 
d’ERC comptarà amb la participació de 
Junts per Castellar, CUP Castellar, i les 
entitats ANC i CAL. 

Una hora més tard, a les 11 hores, 
l’activitat es traslladarà a la plaça Ca-
talunya, ubicació que des de 2017 acull 
l’acte institucional de la Diada. A banda 
de l’ofrena floral als peus de la senyera 

La Diada de Catalunya tornarà a tenir 
tres actes commemoratius a la vila

OnzE dE SETEMbRE | DIADA nACIonAL

que presideix la plaça, l’acte oferirà un 
tastet musical amb la JOCVA, dirigi-
da per Carles Miró, que interpretarà 
l’himne de Catalunya. 

Val a dir que, també a les 11 hores, 
però a la plaça d’El Mirador, l’ANC de 
Castellar organitzarà un acte reivindi-
catiu. El coordinador de la secció local 
de l’Assemblea, Alfred Rius, puntua-
litza que l’ANC només participarà en 
l’ofrena floral de Cal Targa “per una 
qüestió històrica i no partidista” i 
que no se sumaran a la celebració insti-
tucional de l’Ajuntament amb motiu de 
“l’aplicació del 155”. Durant l’acte de 
l’ANC s’oferiran diversos parlaments. 
Rius remarca que estaran protagonit-
zats per membres de l’Assemblea, mal-
grat que convida tots els partits polítics  
a assistir-hi. 

la diada a barcelona

L’ANC de Castellar ha reservat 10 au-
tocars per participar en la manifesta-
ció de Barcelona que sortiran a partir 
de les 14.30 hores de la ronda Llevant. 
La manifestació d’enguany tindrà com 
a punt neuràlgic les fonts de Montjuïc i 
plaça Espanya, el nexe d’unió entre les 
cinc artèries  de Barcelona que confor-
maran una estrella “que simbolitza la 
unió”, diu Rius. “Després de l’1-O hi ha 
un cansament generalitzat. És mo-
ment de paciència, perseverança i 
perspectiva. Amb una dècada de mo-
bilitzacions, hem demostrat una vo-
luntat inequívoca de no abandonar”, 
conclou.  || rocío gómez Imatge d’arxiu de l’acte que es fa tradicionalment a Cal Targa. Segon per l’esquerra, Alfred Rius, coordinador de l’AnC.   || q. pascual
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Representants de 150 governs lo-
cals es van reunir dimecres a l’Espai 
Francesca Bonnemaison de Barcelo-
na, a petició de la Diputació de Bar-
celona, per elaborar una resposta 
conjunta davant del contingut ame-
naçador de les cartes  que Endesa 
va enviar a l’agost als ajuntaments. 
Al document, recordem, la compa-
nyia elèctrica amenaçava de tallar 
el subministrament elèctric a les fa-
mílies 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.

Amb l’assistència de les princi-
pals entitats municipalistes i l’admi-
nistració pública de l’àrea metropo-
litana – l’alcalde Ignasi Giménez i el 
primer tinent d’alcalde, Joan Creus, 
per part de Castellar del Vallès- a la 
reunió es van debatre els continguts 
de la reclamació per evitar la lesió 
dels drets de la població vulnerable 
en l’àmbit del subministrament elèc-
tric. “La resposta serà de manera 
unitària responent al criteri que 
no som els ajuntaments els que han 
de fer front a aquest suposat deute, 
ja que no som els ajuntaments qui 
tenim la responsabilitat d’entomar 
aquesta qüestió, és la Generalitat 
qui té les competències de Serveis 
Socials”, va detallar  el primer tinent 
d’alcalde i regidor de Serveis Socials 

Els Ajuntaments s’uneixen
contra la companyia Endesa

Més de 300 persones es van reunir per establir com actuar davant la carta rebuda per part d’Endesa . || cedida

 Cristina domene

tErCEr SECtor I PobrESA EnErgètICA

de Castellar, Joan Creus. 
La presidenta de la Diputació 

de Barcelona, Núria Marín, va voler 
traslladar als assistents la sensació 
de tranquil·litat: “I donar la instruc-
ció que no es pagui absolutament 
res a Endesa, que no facin res de 
forma unilateral perquè no és un 
tema a resoldre des de cada muni-
cipi és un tema que hem de treba-
llar conjuntament les administra-
cions, començant i liderant per la 
Generalitat de Catalunya”.

Des de Castellar, a qui Ende-
sa reclama 96.387€, no es respon-
drà a la carta: “No respondrem a 
una carta amenaçadora perquè, 
a més, no ens sentim interpel·lats 
i no és la nostra responsabilitat”, 
va expressar Creus, que va reiterar 
el missatge de tranquil·litat a les fa-
mílies que es troben en situació de 
vulnerabilitat.

“És evident que primer s’ha 
de crear una taula per tractar-ho 
amb els ajuntaments, els consells 
comarcals, la Diputació de Barce-
lona, la Generalitat i les entitats 
del Tercer Sector, que també donen 
suport a les entitats socials. Ani-
rem tots de la mà en l’àmbit polític 
i jurídic”, va expressar el regidor.  

A la reunió també van assistir 
l’Associació Catalana de Municipis, 
la Federació de Municipis de Catalu-
nya, l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, la Taula Tercer Sector i l’Alian-
ça contra la Pobresa Energètica. 

L’elèctrica reclama als municipis el 50% del deute de les factures 
i endarreriments de famílies vulnerables, 96.387€ a Castellar
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Els Horts de Puigvert  preparen el 
terreny per a la nova estació

Els 17 hortolans de 
l’associació agroe-
cològica comencen 
els cultius d’hivern

S’acaba l’estiu i, als horts, és moment 
de replantejar les collites per encarar la 
nova estació. La meteorologia marca-
rà les noves plantacions, que hauran de 
fer front a la baixada de temperatures. 
Per als hortolans són dies atrafegats.  
Sobretot per als aficionats, és molt 
útil fer-se un dibuix del propi hort per 
programar la rotació de cultius quan hi 
ha el canvi d’estació. També és benefi-
ciós, abans de plantar de nou, llaurar i 
fresar la terra per airejar-la.

A finals d’agost, i segueix du-
rant el mes de setembre, es fa la 
plantació del calçot, que es collirà 
entre els mesos de novembre i abril. 
També comença la  plantació de coli-
flors, bròquils i bròcolis. Si s’espera 

gaire, els cultius quedaran  parats fins 
a la primavera. Al setembre també 
és bon moment per plantar cols de 
setmanes que, com diu el nom, són de 
creixement ràpid. També es planten 
les cols d’hivern, la bleda, el porro, 
l’api, l’enciam, les cebes i els espinacs.  

Serà a finals d’octubre que ja es 
podran començar a plantar faves i pè-
sols, que ocuparan el lloc on ara tenim 
les últimes tomaqueres, les dels tomà-
quets més madurs i dolços de l’estiu.  

També són al final del cicle de 
vida les albergínies, pebrots, bitxos, co-
gombres, carbassons, síndries, melons, 
etc. Encara tenen temps de fer fruit les 
mongetes de la varietat Matilda, Núria 
(tipus perona) i la mongeta llaminera 
(de mata baixa),  que es podran collir a 
la tardor o entrat l’hivern, quan enca-
ra no fa gaire fred.

els horts de puigvert

L’entitat, que va néixer l’1 de gener del 
2019, va agafar el relleu als Ecohorts. 
Fa anys, havia estat un camp de golf. 
A més de promocionar l’agroecologia 
i l’accés a la terra, l’associació també 
ofereix formació i activitats agríco- Entrada als 20 galliners de gallines felices que hi ha a Els Horts de puigvert. || c. domene

  Marina Antúnez

HORTICuLTuRA | ASSoCIACIÓ AgroECoLògICA

les en grup. No té ànim de lucre i els 
hortolans paguen una quota mensu-
al per cobrir costos.

Disposa de 20 horts i 20 ga-
lliners, repartits en una superfície 
d’una hectàrea, aproximadament, 
repartida en una zona cultivable 
d’horts de 1.200 m2, 2.500 m2 de 
camps grans, i una zona annexa i 
galliners. Actualment està ocupada 
per 17 hortolans, 12 en horts de 60 m2 i 
5 en horts de 30 m2. “Molts dels horts 
els porten famílies; de vegades, dues 
famílies juntes”, diu Roger Sauquet, 
responsable d’Els Horts de Puigvert. 
El perfil és de set jubilats, quatre famí-
lies amb nens i aficionats de mitjana 
edat. “Aquí, la majoria d’hortssón 
portats per les dones”, diu orgullosa 
la Pepi, una de les hortolanes.  

“De galliners, ja n’hi havia als 
Ecohorts, però els que hi ha ara 
són de nova contrucció”, afegeix el 
Roger. Es van acabar al maig i es van 
ocupar l’1 de juny. Hi viuen galls i galli-
nes ponedores. Són “gallines felices” 
i es treuen a passejar com a mínim 
dos o tres cops la setmana. Algunes, 
s’alimenten amb pinso ecològic.  

Alguns hortolans treballant als Horts de puigvert, aquesta stemana. || c. domene
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successos

Dimarts passat a la tarda es va haver de tallar la carretera C-1415, al 
quilòmetre 30, en direcció a Sentmenat. Segons ha detallat el regidor 
de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, una moto es va incendiar i les fla-
mes generades van provocar la crema de matolls al voral de la via. La 
moto s’hauria incendiat de manera fortuïta, segons apunten les infor-
macions. Quatre dotacions de bombers voluntaris i efectius de la poli-
cia local es van desplegar al lloc dels fets. Segons fonts dels bombers, 
el conductor del vehicle accidentat va resultar il·lès malgrat l’especta-
cularitat de l’incendi, que va cremar alguns metres de massa forestal 
propers a la carretera.

D’altra banda, el mateix dimarts també es va produir un accident 
a la B-124 a l’altura de la ronda Tolosa quan un ciclomotor va impactar 
amb un cotxe. El motorista va ser traslladat al Taulí amb ferides a les 
extremitats i a la cara.  || redacció

Ensurt per l’incendi d’una moto

Moment de l’incendi del quad a la carretera. || cedida

SuCCESSOS | CArrEtErA SEntMEnAt

Dissabte passat a la tarda la policia 
local va poder identificar gràcies a la 
col·laboració ciutadana un conduc-
tor que va protagonitzar un accident 
a la rotonda de la Dona Acollidora i 
que va fugir del llocs dels fets. Una 
veïna, segons ha explicat el regidor 
de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, 
va alertar la policia local que un ve-
hicle estava “fent ral·li” a la zona 
de la rotonda de la Dona Acollido-
ra, que va tenir un accident en xocar 
contra la façana de la ronda Cosidor 
i que després va marxar. Sortosa-
ment no es va veure implicat ni cap 
persona ni cap altre vehicle.

Gràcies a la descripció feta 
per la veïna que va fer la trucada a 
la policial local, els agents de la po-
licia van poder identificar el vehi-
cle –un model de la marca BMW– i 
es van personar al domicili del pro-
pietari, on van poder comprovar al 
garatge que el vehicle tenia danys 

La policia denuncia 
un veí de la vila per 
conducció temerària

visibles que coincidien amb les res-
tes trobades al lloc de l’accident. 

En aquest sentit, el regidor de 
Seguretat Ciutadana ha explicat 
que la policia ha denunciat l’autor 
dels fets per conducció temerària i 
per fugir del lloc de l’accident. En 
el primer cas, la sanció implica una 
multa de 500 euros i la retirada de 
sis punts del carnet de conduir. Per 
marxar del lloc dels fets de l’accident 
també implica una sanció econòmi-
ca que pot arribar als 200 euros.

no és una sanció penal

Segons detalla el regidor Leiva, en 
aquest cas concret no s’ha incor-
regut en un delicte penal que com-
porta judici. Si l’accident hagués 
implicat una altra persona i el res-
ponsable hagués fugit, llavors sí cal-
dria aplicar una sanció penal amb 
possible retirada de carnet de con-
duir. || redacció  

TRànSIT | PoLICIA LoCAL SuCCESSOS | 
ACtE VAnDàLIC

Diumenge, 25 agost al matí, el 
guaita va trobar arrencada la se-
nyera que oneja al Puig de la Creu, 
el punt més alt de Sentmenat i 
Castellar del Vallès. Gener Martí, 
propietari del recinte, pensa que 
els que han tret la senyera “actu-
en en l’anonimat, però sabem 
com pensen”. De fet la senye-
ra estava arrencada en dos tros-
sos i s’ha recol·locat el tros com a 
testimoni, i Martí ha avançat que 
“fa uns quatre anys hi va haver 
un intent de canviar-la per una 
bandera espanyola”. La bande-
ra estarà així uns dies perquè tot-
hom ho vegi i es pregunti què ha 
passat. Els responsables del recin-
te de Puig de la Creu la restitui-
ran per Festa Major. || redacció  

Arrenquen la 
senyera del Puig 
de la Creu

Va tenir un accident a la rotonda de la Dona
 Acollidora i va fugir del lloc dels fets

La senyera trencada. || cedida
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
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Els propers dies 7, 8 i 9 de setembre 
de la Festa Major 2019, el Museu 
Nacional dels Escacs ha estat con-
vidat pels amics del Cercle de Col-
leccionistes Castellar, amb el seu 
president Josep Valero al capda-
vant, juntament amb els membres 

Museu Nacional dels 
Escacs

 Salvador Juanpere

 Junts per Castellar

a Festa Major marca el 
final de l’estiu i és l’úl-
tima oportunitat que 
tenim per gaudir dels 
llargs dies estivals a l’ai-
re lliure, ja sigui en un 

correfoc, fent castells o assistint a un 
concert. Passats aquests dies, la vo-
ràgine de la rutina caurà sobre nos-
altres com una llosa i l’estiu 2019 serà 
aigua passada. 
Però mentre durin aquests dies, via 
lliure a la diversió! Cap altra festivitat 
representa tan bé el civisme i la vitali-
tat un poble com la seva Festa Major, 
que és l’esdeveniment per excel•lència 
per lluir i sentir-nos orgullosos de les 
nostres tradicions culturals més arre-
lades. El sentit de la Festa Major trans-
cendeix, fins i tot, l’aspecte purament 
cultural, ja que es tracta d’un esdeve-
niment eminentment social. Aquests 
dies han de ser dies de carrer, de molt 
carrer. Dies per descobrir, retrobar, 
experimentar, gaudir i divertir-se amb 
la família, amics, veïns, antics cone-
guts i també desconeguts. 
La Festa Major també és el moment 
en què es posa de manifest la potèn-
cia del teixit associatiu d’un poble. 
Gran part del seu èxit rau en la labor 
incansable, fruit de mesos d’esforç i 
feta des de la il•lusió, la vocació i el 
compromís, de multitud d’entitats i 
associacions que són les que prepa-
ren la majoria dels actes i activitats.   
Ara bé, hi ha certs límits que per molt 
que sigui Festa Major segueixen sent 
inviolables. Estarem d’acord que la 
Festa Major es pot viure de moltes 
maneres, però sempre des de la res-
ponsabilitat i el respecte. La gresca 
d’aquests dies no serveix de pretext 
per justificar segons quins comporta-

L
Bona Festa Major!

Estimats vilatans, grans, joves i 
petits, la nostra Festa Major ja és 

Passeu, passeu 
a l’exposició de 
col·leccionistes

 Cercle  de col•leccionistes

Bona Festa Major. Precaució. No t’en-
trebanquis al carrer Mestre Ros. || 

m. s. saladich

Carrers de Castellar

Els companys del magazín Dotze de Ràdio Castellar van posar ‘en ruta’ els 
nous regidors i regidores del consistori sorgit de les eleccions del mes de maig 
passat amb la realització d’un cicle de 21 entrevistes en vídeo fetes al cotxe 
de la unitat mòbil de l’emissora. Recorrent els carrers i el rodal de Castellar 
amb el vell Renault 19 heredat de la policia local, Carles Díaz, Carlos Lecegui 
i Júlia Parera van poder establir converses informals amb els 21 integrants 
del ple i conèixer-los més de prop i sense l’encotillament dels temes polítics i 
municipals. En la imatge, el regidor de Som de Castellar-PSC, Nakor Bueno, 
protagonista d’una de les trobades més divertides, compartint records de la 
seva etapa com a futbolista d’elit i de la seva família nombrosa.
L’experiència audiovisual –batejada amb el nom de Km 12– ha estat tot un èxit 
d’audiència tant al canal de YouTube de L’Actual com al portal web, motiu 
pel qual es podria posar en marxa una segona temporada amb altres perso-
nes rellevants de la nostra vila. || redacció

‘Km 12’: en ruta amb el consistori en ple

FOTO dE LA SETMAnA

aquí. Un any més, la nostra enti-
tat, amb la col·laboració del  nostre 
ajuntament, presenta l’exposició 
d’objectes de col·lecció (2019) per a 
tothom (entrada lliure i gratuïta).
Per què tots, grans, joves i petits, 
pugeu contemplar el nostre pas-
sat més recent o llunyà. 
Aquest any podreu observar una 

destacada selecció de peces molt 
antigues, peces dels nostres avant-
passats, peces que passen de ge-
neració en generació, gràcies a 
qui les conserva i a qui les reuneix 
per al goig i delit de les noves ge-
neracions. 
Si aquests objectes us porten bons 
records de la vostra infància, jo-
ventut, del nostre poble o del vos-
tre passat i us podem treure un 
somriure, nosaltres estarem molt 
contents i encantats un any més 
de poder-vos oferir la mostra, ja 
que els col·leccionistes som els que 
mantenim vius els records. L’ex-
posició es podrà visitar a les sales 
polivalents de l’ajuntament, a l’edi-
fici d’El Mirador, a la plaça major 
de Castellar del Vallès.
Dissabte dia 7 i diumenge 8, de 10 
a 13 i de 17 a 20; dilluns 9, de 10 a 
13. Dilluns a les 13 tindrem la tra-
dicional tómbola amb tot de pre-
mis, pernil inclòs. 
Dissabte, dia 7, de 9 a 13 tindrem 
la trobada de col·leccionistes de 
plaques de cava, al costat mateix 
de l’exposició, amb la participació 
d’Albert Oliva amb els seus caves, 
pans i embotits artesanals. Com 
cada any us esperem a tots/es. 
Gràcies per la vostra atenció i bona 
Festa Major 2019.

de la junta directiva, per poder mos-
trar el llegat del senyor Pere Guàrdia 
Corominas (1926-2019) i la seva famí-
lia, Guàrdia-Punti, al nostre Museu.
L’exposició mostrarà la majoria dels 
jocs d’escacs que Pere Guàrdia Coro-
minas i la seva esposa Josefa Punti 
Bigas van anar adquirint durant els 
seus viatges a l’estranger i que ens 
han estat donats. Possiblement po-
drem comptar amb la presència de 
la família.
L’exposició tindrà els següents ho-
raris:
Dissabte: 
dia 7 de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Diumenge: 
dia 8 de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Dilluns: dia 9 de 10 a 13 h
Si l’espai ens ho permet, també mos-
trarem els nous jocs que s’han incor-
porat al Museu.

passa a la pàgina 11

Publica a Instagram una o més fotogra-
fies de la Festa Major 2019 de Castellar 
amb un títol i poseu-li les etiquetes 

#fmcastellar19 
#fmcastellar2019.
Podràs guanyar un val de 60 € per sopar 
a qualsevol restaurant de Castellar 

Concurs de 
fotografies 
de Festa Major
a Instagram de 
L’ACTuAL
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opinió

ls Mundials, gairebé 
de la disciplina que 
siguin, acostumen a 
tenir una dosi de mís-
tica que ens empeny a 

asseure’ns davant la televisió. Sigui 
per la litúrgia dels himnes, els senti-
ments de pertinença que es puguin 
despertar o la poca freqüència amb 
què es disputen, els campionats es-
devenen normalment cites impres-
cindibles per als amants de l’esport. 
El Mundial de bàsquet que va ar-
rencar el  cap de setmana passat a 
la Xina, en canvi, acumula ingredi-
ents que el fan un dels més desca-
feïnats dels últims anys. 
El cert és que existeixen factors molt 
diversos per explicar la sensació de 
desarrelament i desafecció. Condi-
cionants que conviden a pensar que 
aquest no serà un d’aquells tornejos 
que queda gravat en la memòria col-
lectiva. El campionat, més que una 
congregació d’estrelles, ha acabat 
sent una recopilació de supervivents 
cridats a defensar el prestigi d’un 
Mundial que adverteix dels perills 
de prioritzar el negoci per sobre de 
la vessant esportiva. Tots els combi-
nats arriben debilitats. La selecció 
dels Estats Units, habitual epicen-
tre de totes les mirades, ha aterrat a 
la Xina marcada per les baixes dels 
jugadors més importants de l’NBA. 
L’exigència de calendaris cada vega-
da més saturats obliga els màxims 
exponents a renunciar a participar 
amb els conjunts nacionals. Tempo-

  Sense figures. || Joan mundeT

Dels germans Gasol 
als Hernangómez

E pLAÇA MAJOR

MARC bÉJAR
periodista

 núria Raspall*

quest any m’he plan-
tejat si realment calia 
anar a la manifestació 
de la Diada, a Barcelo-
na. Au, un any més a 

dinar d’hora, la família al tren, tots 
guarnits per a l’ocasió, amb les mot-
xilles plenes de provisions per passar 
la tarda i poder distreure una mica 

A
A la Diada, per 
responsabilitat

i, en canvi, una diada “descafeïnada” 
els pot generar dubtes i desànim. Per-
què potser no és gaire, el que podem 
fer de moment, però nosaltres som 
els que som a fora i som els que hem 
d’insistir, persistir i reivindicar. Per 
nosaltres i per ells. Així, doncs, ni 
que sigui per la responsabilitat que 
tenim com a ciutadans, allà serem.  

*Regidora d’ERC

ve de la pàgina 10

d’or. Els germans Gasol, malgrat la 
presència del mitjà de la saga, van 
deixant pas als Hernangómez, de 
la dupla Pau i Marc a la de Willy i 
Juancho, símptoma d’un canvi que 
va més enllà de la qualitat dels im-
plicats en el relleu. 
Que jugadors de classe mitjana i 
joves promeses arribin tan ràpid 
a l’NBA ha amplificat la distància 
entre l’aficionat i els que haurien 
de ser els seus ídols, aguditzant el 
problema identitari tant en països 
com als clubs. Europeus intentant 
conquerir Amèrica mentre el vell 
continent s’omple d’americans que 

busquen un destí on erigir-se caps 
de cartell. En conseqüència, els lí-
ders de moltes seleccions són juga-
dors que gairebé no han jugat mai 
als seus països d’origen. Figures poc 
conegudes per a aquells habituats a 
connectar-se al bàsquet als estius, 
amb l’arribada dels tornejos inter-
nacionals.
L’absència dels noms més impor-
tants obre el ventall de candidats 
a medalla, a risc que augmentar la 
llista d’aspirants al podi vagi en de-
triment de la qualitat en el joc. El 
repte del bàsquet no és menor. El 
seu s’ha de llegir com un avís per a 

altres disciplines, amenaçades per 
models a la llarga insostenibles. En 
un moment en què clubs europeus 
com el Barça aposten pel retorn de 
talents que havien emigrat als Es-
tats Units, el compromís a la Xina 
evidencia la necessitat que el bàs-
quet torni a trobar icones reconei-
xibles per al gran públic. Perquè 
l’èxit aquest setembre no hauria de 
ser penjar-se una medalla d’or, sinó 
posar les bases per a que el Mundial 
del 2023 no sigui com anar al con-
cert d’un dels teus grups preferits 
sense tenir les lletres dels nous sin-
gles apreses. 

ments. No hi ha excuses. Cal erradicar 
d’una vegada per totes la xacra de les 
agressions sexuals. Per tant, fem una 
crida a tota la població i reclamem to-
lerància zero amb els agressors i amb 
aquest tipus d’actituds. NO ÉS NO. És 
tasca i responsabilitat de tots vetllar 
perquè mai no arribem al punt d’ha-
ver de lamentar una agressió d’aquest 
tipus a Castellar, com sí que ha pas-
sat, malauradament, en altres indrets 
del nostre país.
En qualsevol cas, que tingueu una molt 
bona Festa Major, gaudiu-la d’una 
forma responsable i moltes gràcies 
a tots i a totes els qui us heu implicat 
d’una o altra manera en preparar-la. 
Ens veiem als carrers!

 Joan Creus*

ijous comencem nou 
curs escolar a Caste-
llar. Aquest any, els i 
les 4.122 alumnes (72 
alumnes més que el 

curs anterior) l’inicien el mateix dia 
que a tot el país.
Mentre la majoria dels nostres fills 
i filles reposaven bateries i gaudien 
del temps de vacances, la comuni-
tat de professionals que vetlla per 
l’Educació a Castellar no s’ha aturat.
Així, aquest curs 2019/20 arrenca 
amb millores molt rellevants:
Hem dut a terme la reforma de la 
cuina de l’escola Bonavista, que ha 

D
Educació: hi ha un tresor 
amagat a dins

pals, un recurs clau pel desenvolupa-
ment inicial dels i les  nostres infants, 
inicien amb 128 alumnes inscrits. La 
bona oferta pels i les alumnes de 0 a 
3 anys també la trobem a les sis es-
coles bressol de titularitat privada 
que tenim al municipi.
Per acabar, una reivindicació clara 
d’una situació que lamentem, per-
què a Castellar no hi ha alumnes de 
segona: 
Lamentablement haurem de fer front 
des del pressupost municipal, per 
segon any consecutiu, a la no cober-
tura per part del Departament d’Edu-
cació de les necessitats de vetlladors 
i vetlladores pels i les alumnes que 
requereixen d’atenció i recursos es-
pecials a les aules dels centres del 
nostre municipi. 
L’entitat SUMA+ ha realitzat una 
magnífica tasca de sensibilització 
(estigueu atents també aquesta Festa 
Major al Pregó i l’Escape Room!) 
i de captació de recursos que aju-
daràn, juntament amb els recursos 
municipials, a paliar la no actuació 
de la Generalitat de Catalunya en 
aquest àmbit.
El mític ‘Informe Delors’ (1996) de la 
Comissió Internacional sobre Educa-
ció per al Segle XXI per a la UNES-
CO, tenia un títol revelador: ‘Educa-
ció: hi ha un tresor amagat a dins’.
L’Educació, sempre al davant.

* Tinent d’alcalde d’Educació

les nenes... I la veritat és que ganes, 
allò que se’n diu ganes, no en tinc. La 
il·lusió dels altres anys, quan plani-
ficava el dia amb temps, quedàvem 
amb els amics per anar-hi i en fèiem 
una festa, em temo que aquest any 
no hi és. 
Suposo que hi ha certes circumstàn-
cies que han contribuït al meu desen-
cís, entre aquestes el fet que tot sem-
bli estancat. També em desanima el 
fet de tenir ganes de voler fer més, 
molt més del què estem fent i no po-
der-ho fer per manca de consignes o 
d’estratègia, al final ja no ho sé i... ja 
sé que no us agradarà, però l’espec-
tacle polític d’aquest estiu és un altre 
dels motius que em faria quedar a 
casa. Però aleshores, veig la Carme, 
l’Oriol, els Jordis, el Raül, la Dolors, 
el Joaquim, el Josep i el Jordi Turull, 
que són a la presó per una cosa que 
nosaltres, els ciutadans, els vam de-
manar que fessin (deixar-nos votar, 
deixar-nos escollir, deixar-nos exer-
cir els nostres drets) i, és clar, no puc 
per més que replantejar-m’ho tot.
Per tant, encara que la situació po-
lítica actual em generi certs dubtes 
i no m’agradin algunes de les coses 
que veig, cal ser a Barcelona. Bàsi-
cament, o així m’ho plantejo jo, per 
ells, per tots aquells que fa tant de 
temps que són a la presó, lluny de les 
seves famílies. Perquè estic segura 
que una diada massiva, com les que 
sabem fer, els donarà energia i força 

rades atapeïdes de partits que han 
impulsat un sistema de classificació 
que ha deixat fora, sense anar més 
lluny, la vigent campiona d’Europa.
Molts seguidors afrontaven la com-
petició com si anessin al concert 
d’un dels seus grups de música pre-
ferits sense haver escoltat abans les 
cançons del nou disc. El desconeixe-
ment de bona part dels protagonis-
tes resta atractiu i posa de manifest 
una perillosa tendència en el món de 
la cistella: la pèrdua de referents. La 
selecció espanyola, per exemple, ha 
deixat enrere aquella generació ir-
repetible coneguda com els júniors 

ampliat superfície i ha renovat mo-
biliari i electrodomèstics, així com 
la renovació de les instal•lacions.
La reforma de la coberta del gimnàs 
de l’escola Emili Carles-Tolrà està a 
punt de finalitzar i comportarà una 
millora en l’eficiència energètica de 
la instal•lació, ja que es reduiran les 
despeses de climatització.
L’escola Sant Esteve passa a ser Ins-
titut Escola, una conversió molt po-
sitiva i desitjada a l’àmbit de la Se-
cundària Obligatòria a casa nostra.
L’inversió municipal dels darrers any 
als Cicles Formatius de Grau Mitjà i 
Superior ha cristalitzat en la creació 
de l’Institut d’FP de Castellar del Va-
llès, un nou centre que acollirà tots 
els estudis de la família agrària que 
fins ara s’oferien dins l’oferta forma-
tiva de l’INS Castellar
L’aposta clara d’aquest equip de go-
vern a l’Educació també ha permès 
que aquest any es consolidin les sub-
vencions per facilitar la mobilitat per 
raó d’estudis, per tal que els i les nos-
tres joves que hagin d’estudiar fora 
de Castellar ho tinguin més fàcil.
Aquesta voluntat per tenir una ofer-
ta rica i de qualitat per a tothom es 
manifesta també en serveis vitals i 
de primera qualitat com són l’Esco-
la Municipal d’Adults i l’Escola Mu-
nicipal de Música Torre Balada i els 
usuaris de la Ludoteca Municipal 
Les 3 Moreres.
Enguany, les Escoles Bressol Munici-
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La residència Falgàs acull la mostra 
‘Homenatge a les grans dones’

L’exposició Homenatge a les grans dones: elles també fan història que ha promogut 
l’Assemblea de Dones d’ERC Castellar, farà estada fins al 25 de setembre a la resi-
dència Falgàs. El projecte va arrencar el 8 de març passat i repassa la vida d’unes 
setanta castellarenques que van marcar el rumb de la vila. En aquesta nova ubi-
cació, la voluntat de la mostra és ser més accessible per als usuaris de la residèn-
cia, que seran els que només gaudiran de la mostra juntament amb els seus fami-
liars. És per això que es programaran tallers i activitats complementàries com ara 
la projecció de les imatges ampliades, o la lectura dels textos que acompanyen les 
imatges, perquè “aquells avis que tenen problemes de visió o no saben llegir 
també puguin gaudir d’aquesta exposició”, detalla Dolors Ruiz, regidora d’ERC 
i membre de l’Assemblea. D’altra banda, Ruiz concreta que també es posarà èm-
fasi en alguna de les figures de l’exposició, com la llevadora Maria Escalfet Quinta-
na, “que va ajudar a portar al món més de 3.000 castellarencs”.  ||  redacció

dOnES d’ERC | ExPoSICIÓ

La regidora d’ERC, dolors Ruiz, a la dreta, amb personal de la residència. || cedida

L’atur torna a pujar a Castellar du-
rant el mes d’agost per segon mes 
consecutiu. Aquest cop, el nom-
bre de persones que s’han quedat 
sense feina ha pujat en 55 i ha situ-
at la xifra de desocupats en 1.010. 
El nombre d’aturats és del 8,04% 
de la població activa.

Al juliol, l’ascens del nombre 
d’aturats va ser de 36 persones, 
amb la qual cosa el nombre de per-
sones que s’han quedat sense feina 
durant el mesos de juliol i agost ha 
estat de 91. La xifra del nombre de 
persones sense feina és idèntica a 
la que es va registrar al maig de 
2018. Tot i això, si comparem les 
xifres actuals amb les de fa un any, 
ara hi ha 51 aturats menys a Caste-
llar del Vallès.

Al conjunt del Vallès Occiden-
tal, aquest mes d’agost tambés’ha 
arribat als 50.211 aturats, 2.227 més 
que al juliol, amb un augment del 
4,8%. La taxa d’atur registral pro-
visional se situa en un 10,6% . L’atur 
augmenta, mensualment, a tots els 
municipis del Vallès Occidental. In-
teranualment, la xifra de persones 

desocupades cau en onze munici-
pis i augmenta en onze i es manté 
en un. En xifres absolutes, el muni-
cipi amb més persones sense feina 
continua sent Terrassa, amb més 
de 14.200, seguit de Sabadell, amb 
12.334. però la població amb un per-
centatge més alt de desocupats és 
Badia, amb un 17,23% de la població 
activa a l’atur. Tot i aquestes dades, 
ara hi ha 794 aturats menys a la co-
marca que l’agost del 2018. 

En el conjunt de Catalunya,  
l’atur registrat va augmentar en 
12.588 persones, fins a un total de 
371.418. Es tracta d’un increment 
del 3,5% respecte al mes de juliol, 
mentre que en l’acumulat de l’any 
l’atur registrat ha baixat en 9.300 
persones, és a dir, un 2,4%.  A més, 
Catalunya és la comunitat autò-
noma que va perdre més contri-
buents, per davant de Madrid i el 
País Valencià .

En el conjunt de l’Estat el 
vuitè mes de l’any va tancar amb 
54.371 aturats més, i la xifra de de-
socupats puja ara fins als 3.065.804. 

 || redacció

L’agost es tanca 
amb 1.000 aturats

OCupACIÓ | CAStELLAr DEL VALLèS

Vermut d’ERC 
amb repartiment 
de bolígrafs liles 
el diumenge de 
Festa Major

ERC de Castellar del Vallès repar-
tirà bolígrafs liles en el vermut de 
Festa Major que oferirà el proper 
diumenge 7 de setembre a par-
tir des les 11:30h al carrer Mont-
cada cantonada amb l’Avinguda 
Sant Esteve. Segons explica ERC 
a través d’un comunicat, Dins la 
campanya ‘El futur en tinta lila’ 
que fa unes setmanes va engegar 
ERC a nivell nacional, “la secció 
local castellarenca repartirà 
bolígrafs liles amb els quals es 
podrà escriure un missatge de 
suport a la Carme Forcadell, al-
hora que s’oferirà un vermut i 
fruita de Festa Major”. 

Segons expliquen, “la cam-
panya neix de la vivència perso-
nal de Carme Forcadell dins la 
presó de Mas d’Enric on és re-
closa i pretén tenir un record 
per les preses i exiliades”. A 
més, la intenció de la campanya 
és també visibilitzar la lluita fe-
minista al poble i fomentar una 
Festa Major conscient d’aquest 
problema i lliure d’agressions se-
xistes.  ||  redacció

ERC | 
‘FUtUr En tIntA LILA’
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Albacete ha estat la seu de la cinquena 
cita de la temporada del Campionat d’Es-
panya de Velocitat, en què els dos pilots 
castellarencs han quallat un bon cap de 
setmana. Tot i això, la victòria se li resis-
teix a Carmelo Morales i el podi a Max 
Sánchez. No obstant, ambdós pilots van 
quallar un bon cap de setmana i ja tenen 
la ment posada en Navarra.

A finals de juliol Motorland Aragó 
va assenyalar l’aturada d’estiu del campi-
onat, en què Carmelo Morales va sumar 
dues terceres posicions –amb dues vic-
tòries de Maxi Scheib– i Max Sánchez 
va acabar quart en una entrada a meta 
en grup, en què fins a sis pilots van poder 
guanyar una carrera amb una diferència 
només de 0.164 entre primer i sisè.

Amb un mes sencer per preparar la 
cursa d’Albacete, el traçat de la Torreci-
ca rebia els participants amb altes tem-
peratures, poc adients per la degradació 
dels pneumàtics. Això es traduïa amb un 
segon millor temps del ‘31’ en la primera 
màniga classificatòria (1:31,504), que no 
podia millorar a la segona per una caigu-
da, abans de marcar temps.

Durant la cursa de diumenge no es 
produïen canvis significatius en la prime-
ra línia de la graella de sortida, amb vic-

Es resisteix la victòria 
de Morales al CEV
El ‘31’ acaba tercer i Max Sánchez 
completa un cap de setmana excel·lent 
amb una cinquena posició a Albacete

tòria per al xilè Scheib (Kawasaki Palme-
to), seguit d’Alejandro Medina (Cardoso 
School) i de Morales. Amb un avantatge 
mínim a la línia d’arribada, Scheib –gua-
nyador per última vegada a Albacete el 
2016– augmenta encara més el seu avan-
tatge a la classificació general, en què li-
dera amb 120 punts, 19 més que el francès 
Christophe Ponsson, 26 sobre Medina i 
29 sobre Morales, a qui se li segueix re-
sistint la victòria aquesta temporada.

El segon lloc de València va ser el mi-
llor resultat d’aquesta temporada per a 
un pilot que acumula tres terceres posi-
cions (Motorland i Albacete), una quarta 
(Barcelona) i una sisena a Jerez.

“Hem tingut un bon ritme durant 
tot el cap de setmana. Dijous i diven-
dres vam treballar molt bé i ho hem 
pogut demostrar en la cursa. La veritat 
és que estic molt content perquè és la 
primera vegada aquest any que he en-
trat en meta amb els pilots de davant” 
va reconèixer el pilot després de la cursa, 
mentre va afegir que “l’esforç ha estat 
molt gran i al final el que importa és 
que em continuo sentint competitiu, 
i això és el que em fa sentir satisfet”.

Pel que fa a la categoria de Moto4, 
Max Sánchez va tancar un cap de set-
mana rodó després de sumar una sego-
na posició als cronos de dissabte i la cin-
quena en la cursa.

 Albert San Andrés

MOTOR | C. D’ESPAnyA VELoCItAt

A dalt, Max Sánchez 

durant la cursa 

d’Albacete. A 

sota, Morales al 

podi. || cedides

El jove pilot va superar contra pro-
nòstic els capdavanters del campionat i 
va marcar el seu millor registre (1:41,797) 
en la segona de les tandes classificatòri-
es, ja que es va quedar a tres centèsimes 
del poleman, Alberto Ferrández (FAU55).

Amb una moto en inferioritat de 
condicions respecte a les dels equips aca-
demy, Sánchez va saber aguantar el duel 
al grup capdavanter durant tota la cursa, 

entrant a només quatre dècimes del ven-
cedor, Brian Uriarte (Monlau) i sent, una 
vegada més, el millor dels pilots no inte-
grants d’una de les escuderies d’acadè-
mia, amb estructures molt més superiors 
que les de la Scuderia Motors.

Amb aquest resultat, Sánchez és 
setè a 78 punts del líder, Ángel Piqueras 
(Monlau), quan queden dues cites (Na-
varra i Jerez) per acabar el campionat. 

sense sumar 
la victòria en 

Superbike

CuRSES

6

Tot i l’evident falta de ritme de compe-
tició del pilot provador de KTm, pedro-
sa va donar la sorpresa, ja que va ser 
el millor de la marca austríaca sobre 
una rc16 al circuit italià de misano. 
ara per ara, el paper de pedrosa és 
fonamental en el desenvolupament de 

la moto del 2020 i present durant les 
jornades de dijous i divendres sobre 
l’asfalt italià va aconseguir millorar 
el registre del francès Johan zarco, 
ja que va acabar com el millor dels 
pilots de KTm i dins del top 10 en la 
jornada de divendres al matí.

pedrosa omple
 KTM d’optimisme des-
prés dels tests de Misano
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Ja fa uns quants anys que l’esport va im-
posant-se a poc a poc en el cartell prin-
cipal de la Festa Major, fins a arribar a 
ser-ne un dels eixos principals en les úl-
times edicions.

De passar a tenir activitats testimo-
nials com poden ser una cursa popular 
o un partit de futbol –presents a gairebé 
totes les festes del país–, a què aquests 
siguin dels actes més importants du-
rant el cap de setmana de la celebració, 
hi ha una molt bona feina feta al darrere.

Castellar ha aconseguit involucrar 
la major part d’entitats i clubs de la vila 
en aquesta festa i pocs són els que no 
participen d’una manera o una altra: 
partits, exhibicions, jornades de portes 
obertes, tornejos... per a un total de 35 
actes en poc més de quatre dies.

Des de jocs de taula com el dòmino 
o els escacs, passant per les arts marci-
als, futbol, futbol sala, bàsquet, atletis-
me, ciclisme, slot i aeromodelisme, pàdel 
o ioga, conformen entre d’altres l’extens 
cartell d’activitats.

Entre aquestes destaca un clàssic: 

Els esports tornen 
a ser l’eix principal de
la Festa Major

participants de la bicicletada de la Festa Major de 2018, moments després de la sortida. || a. san andrés

la cursa popular, que amb 37 edicions 
és, juntament amb les 46 edicions de la 
Tirada Infantil amb Carrabina d’Aire i 
Blanc Fix, un dels actes amb més longe-
vitat de la festa.

La cursa (dissabte, 17.00 h), amb 
diferents circuits adaptats per edats, 
garanteix la participació de tothom que 
vulgui i any rere any ens deixa imatges 
espectaculars, com la dels bombers que 
hi participen amb tot l’equip de rescat 
a sobre.

També destaca el torneig del Va-
llès, en què la UE Castellar aprofita per 
presentar el primer equip contra rivals 
que posen a prova la preparació de la pre-
temporada. Els últims anys, amb l’avan-
çament de l’inici de les lligues, aquest ha 
passat a jugar-se la vigília de la Diada, 
perquè la primera jornada del partit so-
vint recau per la Festa Major. El Torneig 
Joan Cortiella de Futbol 11, completa el 
cap de setmana de pilota, amb 44 par-
tits al camp del carrer Jaume I.

En un poble com Castellar, on el 
motor és fonamental en l’esport, l’Es-
cuderia T3 va rescatar fa uns anys el 
‘Mou-te’, en què tothom que s’apropi al 
circuit del Pla de la Bruguera (dissabte, 

 Albert San Andrés

esportius durant 
la Festa Major, 
en què destaca 
la 37a edició de 

la Cursa popular

ACTES

35
9.00 a 13.00 h) podrà experimentar du-
rant uns minuts el que senten els pilots 
de ral·lis, donant voltes en els cotxes de 
competició presents.

L’ATT Castellar ha conformat un 
cartell de luxe pel seu torneig de tenis-
taula, el Memorial Carles Simón Ventu-
ra, que enguany arriba a la 10a edició. 
La presència de noms com Pere Weisz, 
Ferran Brugada o el portuguès Diogo 
Pinho auguren un bon espectacle a L’Es-
pai Tolrà (diumenge 8, 18.00 h).

L’FS Castellar no es vol quedar en-
rere i organitza el VII Open de Voleibol 

de Festa Major (diumenge, 15.00 h), un 
esport en què el club taronja comença 
a ser potència i que ha crescut molt en 
els últims anys a la vila.

La bicicletada (diumenge, 10.30 
h) és un dels actes més multitudina-
ris d’aquesta celebració, en què no hem 
de deixar oblidats actes com les portes 
obertes del club Budellets de slot (dis-
sabte, 10.00 a 14.00 h), el Festival de Pa-
tinatge (dissabte, 18.00 h) o les diverses 
exhibicions d’arts marcials que comple-
ten l’extensa oferta per a tots els gus-
tos durant un intens cap de setmana. 

festa major’19



DEL 06 AL 12 DE sEtEmbrE DE 2019 15
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Aquesta no serà una temporada fàcil 
per al CB Castellar. Ni al primer equip 
ni a la resta del club. El canvi de model 
que es vol implantar des de la direcció 
s’adequa a la situació actual i adopta un 
estil en què la pedrera passarà a ser la 
pedra angular del projecte.

L’incomprensible desmembra-
ment a final de temporada d’un equip 
cridat a fer grans coses en el futur va 
sobtar propis i estranys. La marxa de 
la cara més visible del projecte, el tèc-
nic Raúl Jodra, i la pèrdua de jugadors 
clau com Joelvin Cabrera (CB Corne-
llà) i Jordi Navarro (fitxat pel Sant Ni-
colau de Sabadell i no retirat, com vam 
dir en l’última edició d’aquest diari), 
van sorprendre els seguidors més fi-
dels del club.

Quim Pérez-Alarcón, coordina-
dor del club i responsable l’última tem-
porada del mini, infantil, júnior i segon 
de Jodra al Copa, aquesta temporada 
és el màxim responsable del projecte 
groc-i-negre.

Gran coneixedor del planter, ex-
plica que “des d’aquesta tempora-
da, al club volem apostar per gent 
del planter. Donar-li l’oportunitat 
a gent de casa per arribar al pri-
mer equip”.

Aquesta és la segona etapa de 
Pérez-Alarcón al capdavant de l’equip 
–l’anterior va ser el 2007/08– accep-
tant un repte que s’ha de fonamentar 
en la confiança en la gent de la casa. 
Provinent d’una família molt arrela-
da al bàsquet, va formar-se com a ju-
gador al FC Barcelona, passant per 
diversos equips d’EBA i LEB abans 
d’agafar les banquetes debutant a La 
Salle Bonanova.

“Volem cohesió entre els juga-
dors del club i és per això que hem 
creat un nou equip sub-25 en què 

Cb Castellar: nou projecte, nous reptes
La situació 
econòmica obliga 
a establir una nova 
filosofia de club

  Albert San Andrés

acoblar els júniors de la tempora-
da passada i que puguin ajudar el 
primer equip” el que canvia la situa-
ció existent fins ara al segon equip, en 
què els jugadors no tenien l’obligació 
d’ajudar l’equip de Copa.

Amb el descens del segon equip 
la temporada passada, tots dos es que-
daran en categoria sub-25, un al nivell 
A i l’altre al B.

Aquest plantejament deixa sense 
rellevància que el primer equip estigui 
compost per només nou jugadors, ja 
que la idea és comptar sovint amb ju-

gadors dels dos filials, per foguejar els 
més joves en una categoria com Copa 
Catalunya.

“El club ha d’estar en la cate-
goria que mereixi segons el plan-
ter” afirma el nou tècnic, prioritzant la 
base per davant dels resultats del pri-
mer equip. “No sé què aconseguirem 
aquesta temporada, el que sí que puc 
garantir és que l’equip es deixarà la 
pell al camp” explica, remarcant que 
l’entesa amb Carlos Romera, respon-
sable dels dos sub-25, ha de ser total.

El model de club que vol implan-

El Cb Castellar va començar la pretemporada amb una estada a Caldes d’Estrac. || a. san andrés

tar el Castellar s’ha basat en el primer 
equip en els cinc principals jugadors 
que es mantenen de la temporada pas-
sada, en què el pes d’Albert Cadafalch i 
d’Albert Germà serà màxim, ja que els 
dos jugadors sorgits del planter caste-
llarenc es prenen com a principals mo-
dels i exemples.

“Potenciar l’equip de base, 
intentar que no marxi ningú i que 
sàpiguen que tenen possibilitats 
d’arribar” serà la prioritat de la di-
recció a partir d’ara. “No volem que 
el Castellar sigui un lloc per venir 
a cobrar, sinó un equip per venir a 
jugar. El vessant social és molt im-
portant. Volem ser un trampolí per 
a aquells jugadors que no hagin ex-
plotat, posant com a exemple Joel-
vin Cabrera”, un jugador que en dues 
temporades ha fet un salt de qualitat es-
pectacular i que ha fitxat per un equip 
de categoria superior.

“Com a club, òbviament no 
podem competir amb equips de ciu-
tats més grans com Sabadell o Ter-
rassa. Hem de morir amb el que som, 
amb els nostres principis”, remarca 
el tècnic, que toca de peus a terra i diu 
que “hem de crear un grup. Un equip 
que es pugui mantenir encara que 
es perdi la categoria. Crear un bloc 
que vulgui formar part d’això i hem 
pensat que la manera de fer-ho era 
mantenir els que hem mantingut i 
afegir els que hem afegit”.

“És cert que no tenim els noms 
de la passada temporada, en què te-
níem quatre jugadors de qualitat 
EBA, però crec que tot sortirà molt 
bé”, conclou. Nou projecte i nous rep-
tes per al CB Castellar, que haurà de 
lluitar de valent aquesta nova tempo-
rada a Copa Catalunya. 
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La UE Castellar, amb pas ferm

Sembla que el rumb de la UE Castellar 
per fi ha canviat aquesta nova tempora-
da i que l’equip de Juan Antonio Roldán 
finalment ha trobat la seva identitat, du-
rant una pretemporada en què l’equip s’ha 
mostrat molt superior a rivals de catego-
ries més potents. El Castellar només ha 
perdut un partit dels sis que ha disputat.

La necessària renovació que ha so-
fert l’equip per a aquest nou curs, amb 
cares noves de molta qualitat, ha convertit 
la UE Castellar en un dels equips a batre 
del grup 6 de Tercera Catalana. Després 
d’una pretemporada impecable, en què 
només ha perdut contra el Mercantil –
equip que va arribar molt més rodat–, 
els de Juan Antonio Roldán es disposen 
a debutar en una nova categoria contra 
el CFU Mira-sol Baco de Sant Cugat, en 
el partit que s’avança a dissabte (18.30 
h) per encabir-ho en els actes de la Festa 
Major de Castellar.

Els blanc-i-vermells no ho tindran 
fàcil, però, en un grup dels més compli-
cats de la categoria, en què vuit dels con-
junts són habituals de Segona Catalana 
en els últims anys i en camps on hauran 
de suar de valent per puntuar. El defensa central i segon entrenador, ‘Rodri’, durant un partit de la pretemporada. || a.san andrés

Els castellarencs debuten en lliga aquest dissabte (18:30 h) al Joan Cortiella després d’una pretemporada impecable

No obstant, l’equip arriba en millor 
estat de forma que els santcugatencs, que 
no han aconseguit cap victòria durant tota 
la pretemporada, ja que han tingut dues 
derrotes i un empat. Els de Carlos Murillo 
–que debuta en la banqueta de l’equip verd-
i-negre– hauran de veure’s les cares contra 
un equip crescut i cridat a lluitar a retor-
nar a Segona Catalana, i que ha demos-
trat que començarà la lliga amb pas ferm 
per tornar a la categoria que li pertoca.

torneig del vallès

D’altra banda, dimarts 10 de setembre 
(20.30 h), el primer equip disputarà el 
tradicional Torneig del Vallès contra 
la UD Tibidabo Torre Romeu, conjunt 
ascendit aquesta temporada a Segona 
Catalana. Als prolegòmens del partit, 
el club retrà homenatge al soci Tomàs 
Manyosa i als exjugadors Joan Llonch i 
Joan Villalonga. 

A banda del primer equip, durant 
aquest cap de setmana de Festa Major 
també es durà a terme la XVI edició del 
Torneig Joan Cortiella en categories in-
fantil, cadet i juvenil masculí i infantil i 
aleví femení. Equips com la Muntanyesa, 
Prat, Granollers, Terrassa o Rubí trepit-
jaran la gespa castellarenca durant els 44 
partits del torneig. 

 Albert San Andrés
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Actuació castellera
dissabte 7

18 h - plaça d’El Mirador

Exposició i concert
divendres 6

19 h - CEAHC

Concert d’Oques grasses
divendres 6

21.15 h - pl. Fàbrica nova

plantada de gegants
diumenge 8

18 h - plaça del Mercat

Teatre familiar
dissabte 7 i diumenge 8

Matí i tarda

Els Castellers de Castellar - Capgirats 
participen en la Festa Major a través 
de diverses activitats castelleres. 
El 6 de setembre ofereixen una 
cercavila de benvinguda a la Festa 
Major que sortirà de la plaça de 
Catalunya a les 19.30 h. Més tard, a 
la 01.30, participen amb una parada 
al xIV Correlokals. L’endemà, dia 7 
de setembre, a les 17 hores tenen 
prevista una cercavila des de l’InS 
Castellar i a les 18 hores, una actuació 
conjunta a la plaça d’El Mirador 
amb els Esperxats de l’Estany, 
els Castellers de Santpedor, els 
Castellers de Cornellà i els Castellers 
de Castellar. S’ha previst un pica-
pica per a les colles després de 
l’actuació. El dia 8 de setembre, la 
colla castellera participarà en l’espai 
de Vilabarrakes a les 23 hores. D’altra 
banda, ja han començat els assajos 
els dies 2 (assaig ‘pinta’t la cara’), 
4 (assaig ‘capgira la roba interior’) 
i 5 de setembre (assaig ‘porta un 
antic’), a l’Espai tolrà. també van 
actuar a la Festa Major de Sentmenat 
diumenge passat, 1 de setembre. 

Divendres, el Centre d’Estudis 
de Castellar - Arxiu d’Història ha 
programat un recital poeticomusical 
en motiu de la inauguració de 
l’exposició ‘Castellar digital i creatiu’, 
que s’inaugura a les 19 h. Mitja hora 
més tard començarà aquest concert, 
que anirà a càrrec del trio Pere Quart, 
format per toni beamud al fagot, 
òscar Vila al piano i òscar rocabert 
com a rapsode. tots tres ens oferiran 
un repertori de música i poesia que 
inclou la peça “Sarabande” de la 
Segona suite per a violoncel sol de 
J. S. bach; el poema “Vinguen els 
rems que só d’estirp romeva”, de J. 
V. Foix; “Wolf”, de toni beamud; “Ara 
tinc son quins collons...”, d’òscar 
rocabert; un tema popular de Manuel 
blancafort, el poema VII de ‘Les illes 
obstinades’, de xavier Lloveras; 
“reflexió I”, de toni beamud; “brou 
calent a l’hivern sota la pluja”, d’òscar 
rocabert; “En arribar la tardor”, 
de Manuel blancafort; “El cervell”, 
d’òscar rocabert; “tao 2”, de 
beamud, i “La ignominie camarade 
o el nou pederasta”, entre d’altres. 

Un dels grups punters del panorama 
musical català, oques grasses, 
actua divendres en el que serà el 
primer dels grans concerts de Festa 
Major. La formació presenta en 
aquesta ocasió el disc ‘Fans del sol’, 
un projecte fruit d’estar-se un any 
en una casa de colònies treballant 
amb els temes. El resultat són dotze 
cançons d’un estil ben variat, des de 
peces amb ritmes africans, passant 
pel ‘reggae’, el reggaeton, algunes 
cançons més folk, d’altres més 
‘funky’. Música sense etiquetes que 
aquesta banda de set components 
fan sonar bevent d’influències molt 
diferents. Josep Montero signa totes 
les lletres, que parlen de coses ben 
diverses, en què l’essència és tirar 
endavant, afrontar els problemes 
d’una manera positiva. El títol ja deixa 
entreveure aquest positivisme. oques 
grasses es va fundar l’any 2010 
però fins al 2012 no es van donar a 
conèixer amb el seu primer disc ‘Un 
dia no sé com’. El seu segon disc es va 
titular ‘Digues-n’hi com vulguis’, i és 
on exploren l’estil ‘reggae’ més a fons.

A la plaça de la Fàbrica nova 
s’ha programat un espectacle 
familiar de carrer al matí amb la 
companyia Campi qui Pugui que 
es titula ‘Asteroid’. Un meteorit ha 
impactat a la via pública. L’equip 
especialista Spaceguard fa un 
primer apropament. Però comencen 
a succeir coses inesperades. 
Un espectacle que, mitjançant 
l’humor absurd, afronta la forma 
de relacionar-nos amb allò que 
desconeixem. La producció 
combina teatre gestual i titelles amb 
l’objectiu d’aconseguir un impacte 
sorprenent i transformador a l’espai 
públic. D’altra banda, a la tarda, 
els protagonistes seran el circ i 
els pallassos de la companyia Los 
barlou, que presenten ‘Set up’. Per 
a diumenge, s’han programat els 
contes desplegats dins un camí ‘El 
secret de la nanna’, de la companyia 
de teatre Anna roca. A través de 
la protagonista, la nanna, i el seu 
company, els petits espectadors 
podran descobrir tot un món fantàstic 
darrere la caixa del seu camió.

L’Esbart teatral de Castellar ha 
comunicat que, finalment, els gegants 
de Castellar faran una plantada de 
gegants el diumenge de Festa Major, 
a les 18 hores, a la plaça del Mercat. 
Així ho van decidir els assistents a 
la reunió que va tenir lloc dilluns al 
vespre a l’Ateneu de l’Esbart, amb 
la intenció de buscar una solució 
perquè els gegants puguin ser 
presents a la Festa Major 2019. 
Les persones que el dia de la reunió 
es van comprometre a fer sortir el Sol, 
la Lluna i l’Estel també proposen un 
taller per fer ballar els gegants amb 
la gent que sigui a la plaça del Mercat 
aquell dia. La idea de la trobada del 
dilluns, més enllà d’aquesta plantada 
puntual, és poder formar una colla 
que es consolidi i que no sigui només 
per Festa Major. Actualment, la colla 
castellera de l’EtC s’ha quedat òrfena 
de portejadors capaços de sustentar 
les estructures dels gegants per 
poder fer ballades. El relleu és obert 
a tota la població castellarenca i 
s’intentarà refer un grup estable 
tan aviat com sigui possible.

tastets culturals de Festa Major
Els castellers, el concert d’oques grasses, un recital poeticomusical, el teatre de l’EtC i els espectacles familiars

festa major’19
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L’escola Artcàdia 
canvia de gestió

A partir d’aquest 
2019, l’entitat Acció 
Musical Castellar 
serà el paraigua de 
diverses seccions

ACCIÓ MuSICAL CASTELLAR | EntItAt

Acció Musical Castellar serà, a par-
tir d’aquest 2019, el paraigua sobre 
el qual se sustentaran diverses secci-
ons musicals, també l’escola de músi-
ca Artcàdia. “Mantenim la propos-
ta i el professorat, però ara l’escola 
s’integrarà dins de l’entitat”, explica 
Laia Rocavert, que fins ara era la pro-
pietària d’Artcàdia i que passarà ara a 
ser la presidenta d’AMC, compartint 
junta amb Marc Teclas, Mònica Díaz, 
Laura Coma i Josep Ramon Rocavert.

S’hi sumaran els actuals 180 
alumnes, “que ara seran socis amb 
dret i vot de l’entitat AMC”. Els me-
nors de 14 anys tindran el vot delegat 

 Marina Antúnez

en els pares o tutors. La responsable 
també destaca “la funció social que 
sempre hem donat a l’escola i que 
ara consolidem apoderant les fa-
mílies i a tots aquells que vulguin 
participar o col·laborar a l’entitat, 
fent de la música i el fet artístic 
una eina de creixement col·lectiu”. 

L’associació es va crear fa uns 
dos anys amb la idea de promoure i 
fomentar la música i la cultura creant 
projectes i dinamitzant activitats mu-
sicals. L’evolució de la proposta “ha fet 
girar la truita i ara és l’AMC la que 
absorbeix Artcàdia”. 

En aquest sentit, l’escola no perd 
ni el nom ni el sentit perquè nodrirà 
l’entitat de músics preparats. “L’ob-
jectiu de l’AMC és formar agrupa-
cions de músics, com les orques-
tres infantils i juvenils, els combos 
moderns...”.

Acció Musical Castellar s’inspi-
ra en la filosofia de les bandes de Va-
lència, “on hi ha molta tradició de 
músics de vent, en què la motivació 
social fa que hi hagi agrupacions i 
escoles  a cada cantonada”.un dels concerts que va oferir l’orquestra juvenil i infantil durant el curs 2018-19. || c.

Acció Musical Castellar comen-
ça el curs  2019-20 amb un cor de petits 
músics d’edats compreses entre 3 i 7 
anys; una orquestra infantil que comp-
ta amb 28 o 30 nens entre 2n i 4rt de 
primària. “Directament, encara no 
han fet cap actuació, els incorporà-
vem al conjunt”; una orquestra juve-
nil a partir de 5è fins a l’ESO que farà 
el seu primer concert per Santa Cecí-
lia. “La JOCVA és un projecte paral-
lel on sí que es demanarà un nivell 
mig de coneixement musical”; i es 
vol impulsar un grup de percussió per 
a nens i nenes de 2n a 6è de primària. 

També començarà un cor jove a 
partir de 12 anys de veus mixtes, nois 
i noies. “A Castellar, només hi ha el 
Cor Sant Esteve,  és infantil, de veus 
blanques”. La idea és oferir un con-
junt vocal als alumnes que ja fan clas-
ses individuals de cant a l’Artcàdia.

També seguiran els combos mo-
derns, amb alumnes des de 6è fins 
als combos d’adults. “Ara mateix en 
tenim 5 o  6”. També col·laborem amb 
l’aportació de músics fent xarxa amb 
la Castellar Swing Band.  

Les Carnera han fet públic un video-
clip per manifestar la voluntat de llui-
tar contra les actituds masclistes,  “La 
idea de fer un vídeo és reivindicar 
una festa major amb perspectiva fe-
minista”, expliquen des del col·lectiu, i 
afegeixen que també “volem donar un 
missatge que fomenti la sensibilitza-
ció, la dissuasió d’agressions masclis-
tes, la penalització d’actituds mas-
clistes”. El tema es titula Escac i mat 
i reclama la difusió de la idea de l’apo-
derament com a objectiu transversal. 

El tema ha estat gestat amb les 

Les Carnera graven un videoclip per fer un clam feminista

El col·lectiu reivindi-
ca una Festa Major 
amb òptica feminista 

bases musicals de Maria Bedson, la 
producció musical de Salva Solé i la 
producció i edició de vídeo de Viole-
ta Palazón. La lletra, veu i música de 
la cançó és de Mariona Àlvarez (artís-
ticament, Àlma). El tema parla de la 
impotència i de la por que sentim les 
dones en el dia a dia, “així com el fet 
que no ens deixen ser o expressar 
lliurement allò que som o sentim”, 
diu la Mariona. Però al mateix temps, 
el tema també no vol ser un crit d’odi 
“sinó més aviat un crit de reivindi-
cació dels nostres drets”. 

Àlma també explica que, amb la 
lletra, “vol  criticar les lletres mas-
clistes de les cançons”. Ho fa trans-
formant la lletra de la primera estrofa 
en anglès en contra de la submissió de 
la dona a què feia referència la lletra ori-
ginal. “És una lletra d’apoderament 
i sororitat”.  || m. anTúnez

FEMInISME | ProJECtE AUDIoVISUAL

Les Carnera en un moment del vídeoclip ‘Escac i mat’, que han penjat a les xarxes socials. || les carnera
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Carles Miró
director d’orquestra

Glòria Coma
directora Cor Infantil de 

l’Orfeó Català

Emili Miró
Ones de Crom - Ràdio Castellar

Mariona Roca
Cantant

Joan Munt
Músic

no sé si rosalía és l’artista més 
famosa, però segur que és una de les 
més populars del moment, entenent 
que el fenomen va més enllà de la 
seva vessant artística. Jo atribueixo el 
seu èxit a la combinació encertada, i 
en la seva justa mesura, de diferents 
elements i ingredients d’èxit: 
unes composicions tècnicament 
ordenades i ben estructurades que 
denoten un gran coneixement de 
base i dels elements musicals que 
funcionen, una interpretació de 
qualitat i molt acordada al servei 
d’un talent innegable, una posada 
en escena i estètica trencadora i 
una producció molt professional. 
Sobre l’exigència que el públic té 
respecte el que ofereix rosalía,  
he de dir que, en qualsevol camp 
artístic, un producte de qualitat 
sempre és ben valorat i apreciat pel 
públic. L’exigència ja depèn de les 
expectatives que cadascú tingui 
dipositades de l’obra que gaudeix 
o el producte que consumeix. 

En l’àmbit internacional, rosalía ha 
estat un fenomen des de ja fa temps 
i respectada des de molts públics 
diferents. Des de la crítica musical 
fins al públic més massiu i, fins i tot, 
adolescent i infantil. La seva difusió 
ha estat molt estesa i també ha sabut 
promocionar-se internacionalment, 
ja que ha participat en importants 
festivals als EUA. Ha sabut trobar 
la manera que el seu estil i estètica 
connectin amb molt públic. rosalía no 
ha sorgit d’un producte de programes 
televisius, sinó que de ben jove ha vist 
música a casa seva, s’ha forjat tocant 
i cantant en festes familiars i ha 
estudiat música. Ha sabut apropiar-
se d’estils com la rumba, el flamenc, 
el ‘hip-hop’, el trap i l’electrònica i 
crear-se a ella mateixa amb diferents 
músics. Ha fet un disc molt ben fet 
i molt ben representat gràficament. 
Ella mateixa és propietària d’aquest 
producte, vist l’èxit i la fama que li 
ha comportat. rosalía és una artista 
que agraeix qui l’ha ajudat a arribar 
on és, el seus orígens. Hi ha oients 
que resseguim les seves influències 
i valorem aquesta modernització. 
Ha fet versions enormes de Los 
Chunguitos, bonnie Prince billy o Las 
grecas i ha samplejat Arthur russell 
al seu disc. Una cosa que per a mi 
és important és que rosalía, per al 
públic jove, difon música interessant, 
des de la tradicional a l’electrònica. 
Hi ha gent més jove que també valora 
la part més trap i coreogràfica. 

no sé si rosalía és l’artista catalana 
més famosa, però sí que és de les 
més reconegudes en l’àmbit mundial. 
A  mi no m’agrada gaire opinar sobre 
companys de feina perquè fer música 
és molt difícil i tothom fa el que pot 
en aquest món. Hi ha grans músics 
que no triomfen tant com la rosalía 
i que són grans músics i artistes. Jo 
crec que la clau de l’èxit de tothom 
és ser al lloc oportú en el moment 
adequat i, naturalment, fer bona 
música. o bé una mica de tot plegat, 
bona música en primer lloc i també 
bona posada en escena, tenir bons 
patrocinadors que creguin en tu i fer 
alguna cosa que sigui innovadora, que 
el públic no hagi vist gaire, i jo crec 
que rosalía ha sabut trobar l’equilibri 
entre tot plegat. Crec que deu tenir 
públic exigent i un públic que no tant, 
hi haurà qui l’escolti per la veu que 
té, d’altres per la posada en escena, 
d’altres pel tipus de música que fa... 
no soc experta en l’estil que ella 
proposa, però el que sí que puc dir és 
que, després d’haver treballat amb 
ella per a una de les seves peces –
perquè amb el Cor Infantil de l’Órfeó 
Català hi vam enregistrar unes veus– 
és que és una persona ben formada 
en el seu terreny, exigent, amb 
ganes de treballar i, sobretot, molt 
propera, i que valora molt la feina de 
la gent que l’envolta, el seu equip, i 
la feina dels que hi hem col·laborat 
puntualment. Penso que aquesta és 
una actitud que diu molt d’un artista! 

Fa molt temps que no escolto llistes 
d’èxits. Confesso que fins que no 
m’heu preguntat, no havia sentit 
pràcticament res de la música de 
rosalía, tot i haver-ne sentit parlar 
molt (massa). Ens han bombardejat 
a tots els mitjans, sobretot aquí. Ens 
ha impactat molt que un personatge 
que encapçala llistes d’èxits i guanya 
premis internacionals es digui Vila 
i tobella, parli en català i sigui d’un 
poble petit. Ara que l’he escoltat més 
a fons, em sembla que dins del gènere 
que proposa és l’artista del moment. 
El mercat musical es regeix sempre 
per paràmetres molt estudiats per 
les grans companyies. Des de segells 
com Sony es genera el contingut de 
les llistes d’èxits més populars que, 
de tant sonar, acaben decidint quina 
és la música que més ens agrada. 
rosalía és una noia intel·ligent, amb 
talent i formació, que s’ha sabut 
envoltar de la millor gent. L’èxit no és 
només rosalía-cantant sinó  rosalía 
-producte. Més enllà d’això, és un 
personatge jove, amb empenta, humil, 
propera, feminista, que treballant dur 
ha acabat tenint un èxit aclaparador 
en el seu espai de mercat. El seu públic 
crec que és més exigent en termes 
d’espectacle que no pas musicals. 
El que hem pogut veure fins ara 
és que és part d’un gran producte 
audiovisual: vídeos molt ben gravats, 
posades en escena espectaculars, 
grans escenaris, vestuaris estridents, 
coreografies que enganxen, ungles 
llargues i molt maquillatge.

Jo no crec que sigui l’artista més 
famosa del panorama musical actual. 
Hi ha molts i moltes artistes que fa 
més temps que són al capdamunt 
del panorama musical. Ara, ella ha 
estat un fenomen pels Premis MtV 
i segurament seguirà creixent, però 
de moment, no. Jo atribueixo el 
seu èxit, principalment, a l’estil de 
música que proposa. Fa una fusió 
del flamenc amb ritmes llatins. La 
seva posada en escena és més a 
l’estil d’una gran estrella (vestuari, 
coreografia, ballarins, maquillatge, 
etcètera). també és cert que aquesta 
noia fa molt temps que treballa 
i estudia al taller de Músics de 
barcelona i això significa que no ha 
sortit d’un dia per l’altre, per tant, 
sap molt bé què fa i sap fer-ho bé. no 
crec que el seu públic sigui exigent. 
El ‘target’ dels seus seguidors és 
d’un perfil jove, bàsicament, entre 
els 14 i 25 anys, i que s’identifiquen 
amb una persona jove com ells.

Fa composicions tècnicament 
estructurades, interpretació de 
qualitat, estètica trencadora 
i producció molt professional

Ha sabut apropiar-se d’estils 
com la rumba, el flamenc, el 
hip-hop, el trap o l’electrònica 
i crear-se a si mateixa

Després d’haver treballat 
amb ella puc dir que és una 
persona exigent, amb ganes 
de treballar i molt propera

El mercat musical es regeix per 
les grans companyies. L’èxit 
no és només Rosalía-cantant, 
sinó Rosalía-producte

Jo atribueixo el seu èxit, 
principalment, a l’estil de 
música que proposa, una fusió 
del flamenc amb ritmes llatins

” ”
” ”

“ “ ““

”

És inqüestionable que la cantant de 
Sant Esteve Sesrovires, Rosalía Vila 
i Tobella, coneguda artísticament 
com Rosalía, s’ha convertit en un 
fenomen musical mediàtic que ar-
rossega un públic molt heterogeni. 

També ha estat reconeguda 
i aclamada per professionals del 
país i de tot el món, com demostra 
el reconeixement que va rebre el 26 
d’agost passat als premis MTV al 
Millor Vídeo Llatí i a la Millor Core-
ografia per la seva cançó “Con altu-
ra”. El vídeo oficial d’aquesta cançó 
és un dels més vistos al Youtube de 
tot el planeta. Com diu ella matei-
xa, “Con altura” és un homenatge 
al reggaeton més clàssic i original, 
que ella mateixa admira. 

I probablement, Rosalía ha Rosalía mostra els trofeus que va rebre el 26 d’agost passat als premis MTv video 2019 . ||  cedida

  Marina Antúnez

Músics i experts locals opinen sobre l’artista 
més rellevant del pop sorgida a Catalunya

El fenomen de rosalía es deixa sentir a Castellar

revolucionat el flamenc. En aquest 
sentit, la cantant espanyola ha con-
seguit crear un nou estil musical 
que barreja les palmas pròpies del 
flamenc amb sons urbans. 

La seva innovació ha traspas-
sat fronteres i s’ha fet sentir a tots 
els racons del món. Ha guanyat el 
cinquè lloc en la categoria de cantant 
en el reconeixement que fa la BBC 
a Sonido Musical 2019 i que desta-
ca els artistes que seran tendència. 

Al setmanari L’Actual, hem 
volgut saber què en pensen alguns 
experts musicals de Castellar. Els 
hem preguntat si creuen que Rosa-
lía és l’artista més famosa del pano-
rama musical actual i a què atribu-
eixen el seu èxit, si a la qualitat de 
la seva música, a l’estil musical que 
proposa o bé a la posada en escena, 
i si creuen que el seu públic és exi-
gent. Això és el que ens han dit. 

“
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culturallibres

LITERATuRA  |  noVEL·LA

El castellarenc David Triviño ha presen-
tat a Ràdio Castellar la novel·la Matadero, 
que publica de nou a la plataforma Ama-
zon, com ja va fer amb la seva anterior 
novel·la, Obsesión.

En aquesta ocasió, Triviño situa la 
història entre els anys 30 i 40 entre Texas, 
Londres i una petita part a Nova York. 
Matadero explica la vida d’un nen que es 
va fent gran, és per tant, una novel·la de 
descobriment. Succeeix en un escorxa-
dor, d’aquí el títol de la novel·la. 

El nen protagonista es diu James. 
Agafa agorafòbia i no pot sortir de casa. “I 
li agafa la dèria per llegir, llegeix tot el 
que troba”, diu Triviño, “sobretot, novel-
les clàssiques victorianes de terror”. 
Per exemple, Frankenstein, El hombre in-
visible, La màquina del temps, etc. El seu 
pare és professor d’universitat, i és molt 
comprensiu per l’època. El pare mor i la 
mare es torna a casar amb el propietari 
d’un escorxador, “i el nen passa d’estar 
entre les pàgines dels seus llibres a l’es-
corxador, on només veurà violència”. 
Això, inevitablement, l’afectarà.

Com també passa a la novel·la El per-
fum, el protagonista també té una peculi-
aritat, “que no és un do, sinó més aviat 
una discapacitat, i això fa que li passin 
coses”. Com bé saben els lectors fidels 
de Triviño, a les seves novel·les no hi fal-
ten les picades d’ullet a Tarantino, “sem-
pre amb el filtre del gènere negre”, diu 
ell mateix.

Encara que tot està inventat, l’au-
tor afirma que “has d’intentar sorpren-
dre, o amb la trama o amb l’impacte del 
que s’explica, i jo intento barrejar-ho”.

david Triviño amb les seves dues darreres novel·les a les mans.  || m. anTúnez

   Marina Antúnez

David triviño ha escrit 
una nova novel·la que 
publica a Amazon

‘Matadero’, primera novetat 
literària castellarenca del curs

Triviño ha estat set anys per escriure la 
novel·la, però fent pauses i escrivint, entre-
mig, Obsesión. Matadero és, de fet, una sèrie 
de novel·les. “Cada part –n’hi ha 4–, era una 
novel·la diferent”: “Padres”, “Viajes”, “Lon-
dres” i “Retorno”. Les històries s’han convertit 
en un sol llibre. Hi ha una picada d’ullet entre 
les dues novel·les, a través d’un bebè que apa-
reix en aquesta última que després serà el pro-
tagonista de l’altre llibre. “M’agrada enllaçar, 
com a Tarantino”. 

Matadero tracta diversos temes, com 
l’abús de poder, i també hi ha una dura críti-
ca a la societat “i és que jo penso que no hem 
avançat gaire com a societat, al contrari, en 
alguns aspectes anem endarrere”. També 
s’hi tracta el tema de la religió “a través de dos 
capellans molt diferents que hi apareixen”, 

així com l’abús de poder per part d’un senador, 
del padrastre, i del mateix protagonista, “ja 
que ell mateix s’acaba convertint en un do-
minador”. Es pot llegir com una novel·la actu-
al, tant pel que fa als temes com pel llenguatge 
que s’hi utilitza. Triviño es pot seguir a Face-
book, a Instagram @davidtrivinyo. 

I també al seu blog, al qual es pot  accedir 
a través del següent QR:  

El 28 de setembre, el Cor Sant Esteve actuarà al 
Petit Palau del Palau de la Música en un concert 
conjunt amb el Cor Infantil de l’Orfeó Català en el 
marc del programa “Un tast d’espiritualitat”. Està 
format per peces de diferents autors que s’han apro-
ximat a la natura a l’home o a Déu des d’un prisme 
espiritual, més enllà de la religió. 

D’altra banda, enguany el Cor Sant Esteve en-
ceta el curs el dia 16 amb un Cor de Petits (de P4 a 
2n) que assajarà els dilluns de 17.15 h a 18.15 h, un 
Cor de Mitjans (de 3r a 6è) que assajarà els dilluns i 
dimecres de 18.15 h a 19.15 h, un Cor de Grans (de 1r 
d’ESO a 2n de batxillerat), amb assajos els dimarts 
i dijous de 18.45 h a 19.45 h, i el Kor Itsia (de noies 
de 18 a 25 anys) que assajarà els dimecres de 21 a 
22.30 h. Qualsevol cantaire que es vulgui afegir al 
cor pot enviar un correu a coral.st.esteve@gmail.
com. Els assajos es fan al carrer Major, 74.   || m. a.

El Cor Sant Esteve comença 
el curs i ja prepara concert

bREuS

La matrícula per al curs 2019-20 a l’Escola Muni-
cipal de Música Torre Balada encara està ober-
ta. Els horaris de secretaria són els dimarts i els 
dijous, de 10 a 12 hores, i de dilluns a divendres de 
15.30 h a 20.30 h. 

Enguany, s’obre un curs d’ukelele grupal que 
durarà tot el curs i que anirà a càrrec d’Aitor Gar-
cía, professor de guitarra clàssica de l’escola mu-
nicipal. Els interessats poden trucar a l’escola, al 
93 714 43 22, o passar per secretaria. Una altra de 
les novetats és un taller de cant en grup a càrrec 
de Marta Brucart que tindrà una durada d’un tri-
mestre.  || m. anTúnez

Novetats a l’Escola 
de Música Torre Balada
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dESTAQuEM EXpOSICIOnS I ALTRESdESTAQuEM

agenda del 6 al 15 de setembre de 2018

DivenDres 6
Festa Major de Castellar 
del vallès
Consulteu el programa comple-
ta a www.castellarvalles.cat/fes-
tamajor

20.30 h – pROpOSTA
pregó: “Suma a la Festa Major”
A càrrec de Suma+ Castellar i borja 
Sand Artist
Pl. d’El Mirador
organització: Ajuntament

21.15 h – MÚSICA
Concert d’Oques Grasses
gira “Fans del sol”
Pl. de la Fàbrica nova
organització: Ajuntament

Dissabte 7
Festa Major de Castellar 
del vallès
Consulteu el programa complet 
a www.castellarvalles.cat/festa-
major

19 h – pROpOSTA
Canya – tapa popular 
Carrer del Centre, 8
organització. Cal gorina

23 h – MÚSICA
Momo, tribut a Queen en concert
Pl. d’El Mirador
organització: Ajuntament

De 23 a 05.30 h – MÚSICA
vilabarrakes, amb O’Funk’illo, 
bemba Saoco i DJ
Espai Vilabarrakes (El Pla de la 
bruguera)
organització: Vilabarrakes

Diumenge 8
Festa Major de Castellar del 
vallès
Consulteu el programa complet 
a www.castellarvalles.cat/festa-
major

18 h - pROpOSTA
plantada de gegants
Vine a provar de fer de geganter! 
treu a ballar el Sol, la Lluna i l’Estel! 
Falten portadors!
Plaça del Mercat
organització: Esbart teatral de 
Castellar

23 h – MÚSICA
Concert de Joan Rovira
Presentació del disc Dies millors
Pl. d’El Mirador
organització: Ajuntament

De 23 a 05.30 h – MÚSICA
vilabarrakes, amb Sense Sal, EKO 
versions i dJ
Espai Vilabarrakes (El Pla de la 
bruguera)
organització: Vilabarrakes

Dilluns 9
Festa Major de Castellar del 
vallès
Consulteu el programa complet 
a www.castellarvalles.cat/festa-
major

De 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h
Jornada de la Infància
Pl. de la Fàbrica nova i Espai tolrà
organització: Ajuntament

Dimarts 10
post-Festa Major:

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

DivenDres 13
20 h – CInEMA
docsbarcelona del Mes: 
Womanhood
Auditori Municipal
organització: CCCV, Cal gorina i 
L’Aula

Dissabte 14
?? -  pROpOSTA
18a Trobada de Tardor puig de 
la Creu
Puig de la Creu
organització: Amics del Puig de la 
Creu

Diumenge 15

?? -  pROpOSTA
18a Trobada de Tardor al puig de 
la Creu
Vetlla a Sant Maria i vista panoràmi-
ca del Vallès
Portes obertes, esmorzar i activi-
tats diverses
Sardanes amb la Punt Cat Cobla
Puig de la Creu
organització: Amics del Puig de la Creu

18 h – bALL
ball a càrrec de Mar i Cel
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: Amics del ball de Saló

18.45 h – CInEMA
Cicle Gaudí: Els dies que vindran
Auditori Municipal
organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

‘El rei borni’
dissabte 7 i diumenge 8
19 h · sala de petit Format de l’ateneu

aquesta Festa major, l’esbart 
Teatral de castellar rha programat 
la darrera estrena que van presen-
tar a l’ateneu. ‘el rei borni’, dirigi-
da per alfonso Fernándesz i inter-
pretada per maria hernández, Àlex 
Torrano, Joan romeu, montse 
gatell i herman Fernández. el mun-
tatge estira els fils de vida de la lídia 
i la sandra, dues amigues que es re-
troben després d’anys sense veu-
re’s. les seves respectives parelles, 
un antiabalots (el david) i un atisis-
tema (l’ignasi) viuran en pòpia pell 
les contradiccions amb les que con-
viuen i s’esquerdaran alguns fona-
ments. les entrades són gratuïtes 
per tots dos dies de funció de l’es-
pectacle.

Exposició permanent: “Trenquem reixes per la llibertat” 
Exterior de l’Escola Municipal d’Adults
Exposició permanent d’escultures de Josep Llinares 
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074
Exposició del concurs de fotografia artística: 41è 
Trofeu Joan Riera i  55è Concurs en color
El Calissó d’en roca
org: 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) · org.: Centre d’Estu-
dis 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
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FARMàCIES dE GuàRdIA 
 
 
DIVEnDrES 06  CASAnOvAS 
DISSAbtE 07 CASAnOvAS 
DIUMEngE 08 CASTELLAR 
DILLUnS 09 CASTELLAR 
DIMArtS 10 ROS 
DIMECrES 11 YAnGÜELA 
DIJoUS 12 pERMAnYER 
DIVEnDrES 13 CATALunYA 
DISSAbtE 14 ROS 
DIUMEngE 15 YAnGÜELA 

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

dEFunCIOnS 

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

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

“Busquem lluny causes que sovint es troben ben a la vora, en nosaltres mateixos.”
Georg Christoph  Lichtenberg

@edunardu @maiteazorin @jordi_novatek_urbex
puig de la creu montserrat amagant el sol al cim de la muntanya

MEMÒRIES dE L’ARXIu d’HISTÒRIA 

InSTAGRAM · @lactual

Fa més de cent anys els socis del Cen-
tre Castellarenc rebien aquest progra-
ma del ball i concert musical que l’en-
titat organitzava per la Festa Major. El 
ball es dividia en dues parts, en cada 
una de les quals es ballava, pel mateix 
ordre, vals, americana, xotis, masurca, 
americana, rigodons, polca, americana 
i vals. El programa es va fer imprimir a 
la impremta de Joan Comas de Saba-
dell. Amb el record d’aquesta festa de 
principis de segle XX us desitgem una 
bona Festa Major 2019! || Fons: Jordi 

garròs || auTor: Jordi garròs || TexT: 

roger rocaVerT || arxiuhisToriacas-

Tellar@gmail.com ||  FaceBooK.com/

arxiuhisToria 

Festa Major de 1905

penúltima

 Juan Reyes Sánchez                   
73 anys · 26/08/2019         
Simón Marín Migales
91 anys · 29/08/2019    
Margarita pérez Alcalde     
91 anys · 01/09/2019                        
Anna bosch villas    
89 anys · 02/09/2019  
Josefa Romero Hernández
 93 anys · 02/09/2019 

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 · parròquia  937145283

Farmàcia Yangüela
Ctra. Sentmenat, 1

farmaciayanguela.com

Per què ara em cau 
més el cabell?

Recoma-
nació

Després de l’estiu i amb la baixada de tempera-
tures a la tardor, podem patir una caiguda més 
aguda del cabell. Però tranquils/les, és quelcom 
molt habitual! Moltes persones opten per un tall 
de les puntes, cosa molt recomanable; però tam-
poc és necessari sacrificar la melena si vols man-
tenir la llargada. Una cura exhaustiva i molt hi-
dratant del nostre cabell és el principal consell 
per rebatre aquesta caiguda més intensa a la 
tardor, i així recuperar la seva bellesa natural.
Us recomanem una sèrie de consells, molt sen-
zills però eficients:
- Utilitzar un xampú i condicionador reparador; 
un pas imprescindible per recuperar la fortalesa 
i aspecte saludable del nostre cabell.
- Mascareta hidratant i reparadora. Tot i no ser 
necessari utilitzar-la diàriament, és important 
aplicar-la amb el cabell mullat entre 2 i 4 vegades 
per setmana, i sobretot ara que necessitem un 
tractament immediat i exhaustiu d’hidratació.
- Si no podem evitar utilitzar l’assecador o la plan-
xa de cabell, cal aplicar productes especials que 
ajudin a protegir el nostre cabell dels efectes no-
cius de la calor extrema.
- Cuida la teva alimentació! Tot i semblar quel-
com evident, és important incidir en no abando-
nar una dieta sana i equilibrada, a més de beure 
molta aigua. 
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la contra

Cati Sancho Teixidó

Considero que ens 
hem anat renovant, 
sense trencar amb tot

Directora de l’Escola Municipal de Música Torre Balada

q
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És la nova directora de l’Escola Municipal de Música 
Torre Balada. Nascuda a Badalona, viu a Terrassa i és 
professora de violí des de fa 19 anys a l’escola de Caste-
llar. Primer objectiu: augmentar l’alumnat de l’EMMTB

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
perseverant
un defecte que no pots dominar?
la inseguretat
La teva paraula preferida?
empatia
Quin plat t’agrada més?
el pastís de ceba de l’empordà és molt bo!
un animal?
els ocells
una cançó?
‘sant Jordi’, del grup sigelpa 
un compositor?
mendelssohn, Toldrà i Bartók
un llibre?
‘Jo confesso’, de Jaume cabré
una pel·lícula?
‘la buena estrella’
un viatge pendent?
les illes gregues
un moment feliç?
amb la família, a l’empordà

”

“

· On et vas formar com a músic?
Vaig començar amb 9 anys al Conser-
vatori de Badalona, soc d’allà. Amb 11 
anys vaig començar violí. Vaig passar 
al Liceu i allà vaig acabar 10è de violí. 
Mentre estudiava, ja vaig començar a 
fer classes en algunes escoles. 

· I quan vas començar a treballar 
a l’escola municipal de Castellar?
Doncs ja fa 19 anys. Jo visc a Ter-
rassa. Un músic i amic d’allà, que va 
venir a fer de professor de flauta a 
l’Escola Municipal de Música Torre 
Balada, em va dir que els feia falta 
un professor de violí, i vaig comen-
çar jo.  També he fet classes a Ripo-
llet, Terrassa, Barcelona i Sabadell.  

· Et consideres violinista solista?
No,  jo no soc concertista. He estat a or-
questres, això sí, però de violinista de 

tutti. Ara soc a una orquestra d’exes-
tudiants del Conservatori de Terras-
sa. És una orquestra no professional i 
m’agrada molt. Assagem els dimarts.   

· I estàs en algun altre grup?
Sí, estava i estic en un grup de folk de 
Terrassa, el Muscat, però ara estem 
en stand by. Assajàvem els dilluns, a 
veure si hi tornem aviat! Compagino 
aquestes col·laboracions amb la direc-
ció de l’escola municipal de Castellar.    

· Quines tasques hi fas, a l’escola 
de música Torre balada?
Soc professora de violí, de llenguatges 
i ara també directora. L’any passat ja 
vaig ser cap d’estudis. Amb la mort sob-
tada de Toni Meler, que va ser director 
de l’escola durant deu anys, he agafat el 
relleu per tirar endavant els projectes.    

· Has vist evolucionar l’escola?
Sí. Quan va començar la crisi, hi va haver 
una davallada de l’alumnat. També es 

va notar el descens de matrícules per 
l’aparició de diverses escoles privades. 
Ara, l’objectiu és remuntar l’alumnat. 
I n’hi ha un altre, que és el de fer més i 
millor difusió de les activitats que fem. 
Certament, serà complicat, perquè estic 
força sola al capdavant de la direcció. En 
aquests moments, no tenim cap d’estu-
dis i se m’acumula la feina. Som 12 pro-
fessors i més de 130 alumnes.

· Quin sistema educatiu segueix 
l’escola Torre balada?
Hi ha qui diu que som l’ensenyament tra-
dicional de la música, però jo considero 
que ens hem anat renovant, sense tren-
car amb tot, perquè  això també es valo-
ra. Conèixer la teòrica de la música, lle-
gir una partitura, és conèixer les bases, 
i són importants. És clar que pots tocar 
música sense saber llegir una partitu-
ra, però és clar que entendre-la facilita  
les coses. Hi va haver un moment que 
impartíem només l’ensenyament dels 
instruments clàssics, és a dir, el piano, 

la guitarra, el violí, la flauta. Però ja fa 
temps que es van començar a introdu-
ir els instruments més moderns, com 
la bateria, el baix elèctric, la guitarra 
elèctrica, el piano modern, etc. Arran 
d’això van néixer els combos. 
   
· I cant?
Hi va haver cant més tard, però quan 
la professora va marxar van elimi-
nar la plaça. Tenim demanda de cant, 
però no ho podem oferir als alumnes. 
I ens trobem amb el mateix cas amb el 
professor de baix elèctric, el pla d’ajust 
que té l’Ajuntament no permet contrac-
tar professors nous. Ara, durant el pri-
mer trimestre, oferirem un taller de cant 
de deu sessions durant deu setmanes. 
El cant de veritat s’ha de començar una 
mica gran perquè requereix una ma-
duresa psicomotriu. Sinó, es poden 
fer mal als nòduls. A partir dels deu 
o onze anys ja és una bona edat, quan 
es pot garantir un mínim de correc-
ció tècnica.

· Com treballeu la música amb els 
infants més petits?
Fem sensibilització musical. De tres a 
cinc anys els ensenyem a escoltar, pi-
quem ritmes, distingim agut i greu, i 
els ensenyem els instruments de l’es-
cola perquè quan siguin més grans 
triïn amb criteri.    

· I als més grans, què els oferiu?
Qui vulgui preparar-se a nivell profes-
sional ho pot fer, ho reforcem personal-
ment. De moment, tenim el permís de 
la Generalitat per ensenyar fins a grau 
mig. Hi ha persones que venen per man-
tenir el nivell de quart, d’altres que pas-
sen de primer a segon, ens adaptem.   

· Teniu molta demanda d’adults, a 
què creus que es deu?
Doncs sí, estadísticament, tenim molts 
alumnes adults. Valoren la minuciositat 
tècnica, i els agrada avançar, i s’apunten 
a qualsevol proposta per col·laborar. 
Estan molt motivats.   

  Marina Antúnez


