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CASTELLAR DEL VALLÈS

FESTA MAJOR | ESPECIAL DE 12 PÀGINES

Donar-ho tot
Castellar va gaudir d’una de les Festes Majors
més multitudinàries que es recorden

Els concerts i les activitats de nit van sumar milers d’assistents. A la imatge, el públic de Vilabarrakes segueix el concert del grup sevillà O’Funk’illo, dissabte a la nit. || Q. PASCUAL
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El poble surt al carrer a gaudir

Durant quatre dies els carrers i places de Castellar s’han omplert de veïns i veïnes amb ganes de participar de la seva Festa. A la imatge, el concorregut carrer Sala Boadella dissabte passat. || q. pascual

La vila viu, durant
cinc dies, una
Festa Major amb
assistències
multitudinàries
J. R./ C.D.

Cinc dies per davant de festa, amb
la temptació de marxar fora, però la
majoria de castellarencs i castellarenques s’ha quedat a Castellar a gaudir
de la Festa Major. Així ho manifestava l’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, durant la Diada. “Ha

estat una festa major tranquil·la
malgrat haver-la començat amb
l’accident de la plaça de la Miranda [on un home de 34 anys que participava al Correlokals va caure a la
riba de Can Barba]”, va precisar l’alcalde. Tret d’aquest inici, la Festa
Major ha anat “com una seda, amb
un divendres i dissabte molt massius amb les actuacions d’Oques
Grasses i Momo”, assegura Giménez. De fet, l’alcalde esmentava que
el concert d’Oques Grasses ha estat,
amb una assistència de 5.000 persones, una de les actuacions més multitudinàries “que s’hagi fet mai a la
vila”. En definitiva, segons l’alcalde, la
Festa Major de Castellar és un model
de festa “consolidat i molt solvent

que sembla que a la gent li agrada,
però cada any hi hem d’introduir
algunes novetats”.
La regidora de Cultura,
Joana Borrego, igual que l’alcalde,
ha felicitat “totes les persones
voluntàries i treballadores
municipals i molt especialment
totes les entitats que han fet
possible uns dies de festa amb més
de 100 activitats i unes assistències
de públic molt elevades”.
A més del concert d’Oques
Grasses, Momo, la banda de tribut
a Queen, va aconseguir una gran
assistència amb 3.000 persones “amb
una imatge espectacular a la plaça
d’El Mirador, plena de gom a gom”.
Una altra activitat que ha

rebut una valoració molt positiva és
el pregó “Suma a la Festa Major”,
amb Suma+ i Borja Sand Artist, que
es va iniciar després d’una cercavila
d’entitats de cultura popular i
traidicional pels carrers de Castellar.
“Pels missatges que hem rebut
estaríem parlant d’un dels pregons
de Festa Major que més han
agradat”, explica la regidora. “Va
ser un espectacle a mida i fet amb
molta sensibilitat que combinava
perfectament la música amb viu,
amb la col·laboració d’Espaiart,
la projecció en directe a partir
de dibuixos realitzats amb sorra
i el missatge de sensibilització de
l’entitat Suma Castellar”, afirma
Joana Borrego.

El temps ha permès dur a terme
pràcticament totes les activitats
programades. Per la previsió de
pluges, el maridatge musical que
s’havia de fer dimarts 10 de setembre
a la terrassa d’El Mirador s’ha ajornat
per a aquest dissabte, 14 de setembre.
D’altra banda, l’activitat del Ball de
Gitanes es va suspendre per raons
logístiques de la pròpia entitat.
no és no

La Festa Major d’enguany ha comptat
amb un Punt Lila, tant a l’Espai
Vilabarrakes com al Correlokals,
on el punt era mòbil i anava fent el
recorregut proposat per l’entitat
organitzadora, Vilabarrakes.
L’objectiu d’aquest espai d’informació
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de la seva Festa Major

Dues castellarenques amb ganes de festa durant una de les actuacions que s’han dut a terme a Vilabarrakes, el punt de trobada més desfermat de la Festa Major. || q. pascual

i assessorament, promogut per la
Coordinadora Feminista de Castellar
del Vallès i l’Ajuntament, amb la
col·laboració de l’entitat Vilabarrakes,
era prevenir situacions de violència
masclista i acompanyar possibles
víctimes d’agressions sexistes.
Tant les 1.000 polseres amb el
lema “Prou agressions. No és no” com
els adhesius amb el telèfon mòbil de la
Policia Local es van exhaurir.
Les voluntàries, identificades
amb samarreta lila, anaven rotant
durant les diferents nits. Des de
l’organització han explicat que
centenars de nois i noies han passat pel

punt per informar-se i que també han
fet el joc de la piràmide de la violència.
Es tractava de classificar en
els apartats “Formes explícites”,
“Formes Súbtils”, “Visible” i “Invisible”
diferents tipus d’agressions com
“Control”, “Anul·lació”, “Abús sexual”,
“Amenaces”, “Humor sexista” o
“Menyspreu”. “Hi ha participat
molta gent i el més curiós és que
cadascú classifica les targetes
de manera molt diferent. Ningú
coincideix i això vol dir que cadascú
té una percepció molt personal de la
violència masclista”, va afirmar una
de les voluntàries del Punt Lila.

ENTITATS

Satisfacció de Suma+
Una de les entitats que ha tingut
força protagonisme durant la Festa
Major ha estat Suma Castellar,
nascuda a principis del curs passat
per recaptar fons per ampliar els
recursos educatius per a la diversitat.
L’entitat va organitzar el reeixit pregó
amb Borja Sand divendres passat.

A més, es va aconseguir una gran
recaptació amb les barres de bar.
Així, “amb les barres vam aconseguir
una recaptació total de 5.600 euros,
dels quals 3.600 euros els vam
fer a Oques Grasses”, explica Rat
Basterretxea, presidenta de l’entitat.
A l’acte institucional de la Diada,
Suma + va fer l’ofrena d’entitat
a peu de la senyera de la plaça
Catalunya. “Els protagonistes han
estat els nens i nenes, com al pregó.
Volíem que fos global perquè Suma
som tots”, apunta Basterretxea.
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UN PREGÓ SENSORIAL I EMOTIU PER OBRIR LA FESTA MAJOR
L’artista Borja Sand va ser capaç a través dels seus dibuixos fets in situ amb sorra d’embadalir la plaça
d’El Mirador en un dels pregons de la Festa Major més peculiars que es recorden. La proposta del pregó
d’aquest any ha estat promoguda per l’entitat local Suma+. Borja Sand va dibuixar seguint una història
creada per Montse Gatell amb l’acompanyament musical de Júlia Ribes i un pianista. || text:J.G. foto: q. p.

DUES NITS DE DIVERSIÓ A VILABARRAKES
Molts dels concerts d’aquesta Festa Major s’han celebrat en el marc del Vilabarrakes, que va
viure dos grans nits amb gran assistència de públic, sobretot joves. La programació juvenil es
va obrir divendres amb la 14a edició del Correlokals de Castellar del Revés, que va arrencar
a l’Era d’en Petasques i va acabar a la plaça de la Miranda . || text: j. rius FOTO: q. pascual

GRUP DE SUPORT ALS GEGANTS DE CASTELLAR, EL SOL, LA LLUNA I l’ESTEL
Les reunions prèvies per aplegar prou gent per poder portar els gegants per Festa Major van donar
els seus fruits. El Sol, la Lluna i l’Estel van poden plantar-se a la plaça del Mercat. Els gegants de
Castellar també van ser els protagonistes de l’escape room organitzat per Suma+ Castellar a FEDAC
Castellar. Diumenge pujaran al Puig de la Creu, a la Trobada de tardor. || text: j. rius foto: q. pascual

EL CORREFOC INFERNAL ES PASSEJA PEL NUCLI ANTIC
Piules, petards i tota mena d’artilugis provistos de pirotècnia van ser els protagonistes del correfoc
infernal organitzat per la Colla de Diables de l’Esbart Teatral de Castellar. Aquest espectacle de
llum i so no se’l van voler perdre els incondicionals que van resseguir el correfoc pels carrers del
nucli antic de Castellar del Vallès. || text: J.rius foto: q. pascual

PLE ABSOLUT ALS CONCERTS DE FESTA MAJOR
Grans plats forts de la Festa Major com els concerts d’Oques Grasses o la banda Momo van aplegar
nombrós públic, molt vingut de la comarca, tot i la competència de Sabadell, que també celebrava la
seva Festa Major. Segons l’Ajuntament, el concert d’Oques Grasses -en la imatge- va registrar 5.000
persones, un dels més multitudinaris que es recorden. || text: j. rius foto :Q. PASCUAL

ELS CAPGIRATS MOSTREN LA FORÇA DE LA CANALLA
Els Castellers van tornar a demostrar la seva energia amb l’actuació que van fer dissabte, presentant
canalla nova. La colla local va assolir dos pilars de 4 aixecats per sota, d’entrada, un 3d6 amb
agulla, un 4d6 amb agulla, un 4d6 i dos pilars de 4 simultanis, de sortida. La colla castellera també va
participar en la cercavila del pregó, com mostra la imatge. || text: M. ANTÚNEZ foto: Q. PASCUAL
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feminisme | campanya ‘només sí és sí’

SOLIDARITAT | BALANÇ

Més de 230 donacions
a la Marató de Donació
de Sang de Castellar

Una vintena de membres de Les Carnera va interpretar el seu manifest a ritme de garrotins. || q. pascual

Garrotins feministes
Manifest de les Carnera contra les agressions amb rimes reivindicatives
El col·lectiu feminista Les Carnera va
tornar a ser present a la Festa Major
de Castellar del Vallès amb protagonisme especial. Un dels punts culminats va tenir lloc dissabte a la nit amb
la lectura del manifest feminista de Les
Carnera a l’escenari de Vilabarrakes.
Segons expliquen des de l’entitat, en
aquesta ocasió es va triar la fórmula
de crear uns garrotins –una sèrie de
rimes improvisades– per fer-ho més
participatiu i alhora festiu. “Aquesta festa major, / la volem lliure de
masclimes. / Ens presentem, som
les Carnera, / volem Castellar Feminista”, va ser una de les primeres
rimes de presentació abans de llançar consignes com “Volem sortir a
ballar, / tan si és twerk com si és un

vals. / Ni em miris ni em magregis /
perquè aquí no tot s’hi val” o “Rasudara o peluda, / amb pijama o amb
escot, / jo em sento estupenda / digue’m algo i clatellot”. Els garrotins
de les Carnera –que a l’escenari van
comptar amb la participació d’una
vintena de membres– també va subratllar que volen ser “les dones qui
gestionem els recursos públics i no
les institucions que decideixin per
nosaltres. Si et vols afegir a la nostra lluita, dirigeix-te al Punt Lila”.
tres intervencions del punt lila

L’Ajuntament ha fet un balanç positiu del funcionament del Punt Lila
de Festa Major, impulsat amb la col·
laboració del col·lectiu feminista Les

Carnera. “El Punt Lila és un espai
necessari de referència, un lloc des
d’on, a més, es reeduca la societat.
Ens hem adonat que la gent jove és
molt coneixedora del Punt Lila, el
coneixen de l’any passat i també de
festes majors d’altres localitats. La
gent adulta n’era més desconeixedora i és la que més s’hi va apropar
per demanar informació, sobretot al Punt Lila de la Trobada dels
Amics dels 80 i 90”, va explicar Ángela Bailén, regidora de Feminisme.
Segons s’ha informat des de l’equip
de professionals que estava al capdavant del Punt Lila, es van dur a terme
tres intervencions puntuals de contenció i prevenció durant la darrera
nit a l’espai de Vilabarrakes.

La Marató de Donació de Sang, una iniciativa que va muntar divendres
passat la delegació local del Banc de Sang per a celebrar el 50è aniversari de les primeres donacions a Castellar del Vallès, es va cloure amb 232
donacions més 5 de plasma. Dels 237 donants, 49 van ser nous. “Estem
molt contents de l’èxit de la convocatòria”, explica Ramon Moix, delegat local del Banc de Sang , que afegeix que en una jornada normal es recullen com a màxim 75 donacions. El nombre de persones que van acudir
a l’Auditori Miquel Pont en aquesta jornada solidària va ser superior al
nombre total de donacions, ja que 29 persones no van poder-ne donar per
diferents motius. En conjunt, doncs, per l’Auditori van passar 266 persones en una marató que va durar 11 hores. Els donants, després d’omplir
un questionari i mesurar la pressió arterial i el nivell de ferro, pujaven a
l’escenari de l’Auditori. Dalt de l’escenari, hi havia 15 lliteres per fer les
donacions. Transcorreguts uns 10 minuts i feta la donació d’uns 475 mil·
lilitres de sang, cada donant estava convidat a passar pel vestíbul de l’Auditori, on podia prendre un refrigeri per refer-se. Els voluntaris insistien que calia beure líquid encara que no es tingués set. Moix ha remarcat
que la intenció del Banc de Sang és organitzar una iniciativa semblant
l’any que ve, si pot ser per Festa Major, encara que s’han de precisar les
dates definitives. || J. rius

Una de les més de 230 donants de sang, divendres passat. || q. pascual
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joventut | vilabarrakes

amics dels 80 | trobada

Correlokals: trobada multitudinària

Èxit rotund de
la festa més
nostàlgica

La 14a edició va
superar els 1.200
participants de
l’any passat

Sí que es pot titllar d’èxit rotund
que en una festa a què acudeixen
5.000 persones d’edats tan dispars
tothom s’ho passi bé i que, a més,
no hi hagi cap incident i regni el
bon ambient. Estem parlant de La
Trobada dels Amics dels 80 i 90,
celebrada a l’Espai Tolrà divendres
de Festa Major, que enguany s’ha
convertit en una efemèride per celebrar la seva desena edició: “Ha
estat un èxit rotund, vam batre
rècords. 5.000 persones van passar per la sala. Cada vegada hi
ha més afluència, la gent truca
a altra gent i venen d’altres ciutats”, va explicar l’organitzador
de la trobada, el discjòquei David
Fuentes, que va ser l’encarregat de
punxar la música juntament el DJ
Jordi Muñoz. || c. d.

G. Plans

Una de les cites anuals per excel·
lència del jovent castellarenc, tret de
sortida de l’esbojarrament nocturn
de festa major, va tornar a inundar
la vila amb riuades de gent. La nova
edició del Correlokals, aquest any
la 14a, va serpentejar multitudinàriament fins a travessar Castellar
de dalt a baix, des de l’Era d’en Petasques fins a la plaça de la Miranda. Un any més, la música alegre, els
balls desenfrenats i la cervesa van ser
omnipresents durant tot el recorregut, i van encendre’l divertidament.
El fet que coincideixin, un any
més, les festes majors de Sabadell i
de Castellar va afectar mínimament
l’afluència de gent al Correlokals, que
és una cita local imperdible i que, a
més, sempre aconsegueix atraure
gent de fora. Segons fonts de l’organització, el nombre de persones
que va participar al Correlokals va
ser superior a l’any passat, quan hi

Una riuada de gent segueix el ritme de la batucada del Correlokals, al carrer Major. || q.pascual

va haver unes 1.200 persones. “El
Correlokals suposa la primera nit
de Festa Major i és un punt de retrobament després de les vacances. S’hi retroben amics de tota la
vida; colles de col·legues que, encara que viuen a fora del poble,
aprofiten el Correlokals per reu-

nir-se”, explica Pep Martí, membre
de Vilabarrakes.
caiguda greu

Malauradament aquesta edició
queda marcada per l’accident que
va patir un home de 34 anys que va
caure a la riba de Can Barba i que

és al Taulí amb pronòstic reservat.
Els fets es van produir sobre les 5 de
la matinada a l’altura de la plaça de
la Miranda, última parada del Correlokals. Segons sembla, l’home va
sortir de la zona perimetral de seguretat que delimitava l’activitat i
va caure.

Moment del xou làser. || heri bert
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educació | inici curs

18aTrobada de Tardor
al Puig de la Creu

4.122 alumnes
comencen el curs

Hi participaran
entitats de Castellar
i de Sentmenat
Dissabte i diumenge tindrà lloc la 18a
Trobada de Tardor del Puig de la Creu,
que organitzen els Amics del Puig de la
Creu. Els actes començaran amb una
caminada al capvespre al Puig de la
Creu a partir de les 20 hores. Una hora
més tard, el recinte de Santa Maria de la
Creu s’obrirà per fer una vista nocturna
del Vallès des del terrat. A les 22 hores,
tindrà lloc la vetlla de Santa Maria de
la Creu. Aquest dissabte el recinte estarà obert fins a les 24 hores. A més hi

haurà servei de begudes.
Diumenge 15, hi haurà una matinal de portes obertes que s’iniciarà a les
7.30 hores del matí amb la pregària de
laudes amb connexió amb Montserrat.
A les 9 h hi haurà un repic de la campana de Santa Pau. A partir de les 9.30 h,
es farà la plantada de gegants de Sentmenat, macroescacs al terrat i un concurs de dibuix en viu de la trobada. Finalment, els gegants de Castellar també
acudiran a la cita i pujaran a peu des de
Castellar. A les 10 h, hi haurà un esmorzar de torrada amb tomàquet al preu
de 5 euros. Més tard, hi haurà sardanes
amb Punt Cat Cobla, el Ball de Bastons
de Castellar, la ballada de gegants. La
trobada finalitzarà amb una mostra de
dibuixos dels participants. || redacció

Foto d’arxiu d’una trobada anterior. || CEDIDA

El curs 2019-2010 ja està en marxa. Un total de 4.122 alumnes van començar les classes aquest dijous. La novetat principal d’aquest any és que els cicles formatius de la família
agrària que fins ara depenien de l’Institut Castellar s’han
segregat i passen a formar part d’un nou institut, l’Institut d’FP de Castellar. L’altra novetat destacable és la conversió de l’Escola Sant Esteve en institut escola. Dels més
de 4.000 alumnes que iniciaran el curs a la vila, 3.644 són
d’educació infantil i primària i secundària 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 començarà el curs l’alumnat matriculat als estudis postobligatoris: 327 alumnes ho faran a batxillerat; 136, als cicles
formatius de grau mitjà i superior, i una quinzena, al programa de formació i inserció d’auxiliar d’hoteleria: cuina
i serveis de restauració. Els professors de FEDAC Castellar van rebre els alumnes al pati de l’escola el primer dia
de classe amb una versió adaptada de tema Qualsevol nit
pot sortir el sol de Jaume Sisa. || redacció

comerç | balanç festa majOR

El comerç reivindica la Festa Major

El degoteig de visitants a la fira va ser constant || r.g.

L’Street Market, dedicat enguany als grans envelats de Festa Major, va
reivindicar el comerç de proximitat en la que és la gran fira comercial de
la festa. A més de parades on es podia comprar productes dels diferents
comerços també hi va haver degustacions de vins, vermuts i caves. A la
fira hi havia una trentena de parades que van oferir als visitants diferents
productes: complements i calçat, llibres, música i artesania, a més del sector de l’alimentació amb embotits, formatges, dolços i garrapinyades, una
exposició de cotxes, un espai de salut i fins i tot, un tastet de vermut a granel. També hi va haver un espai de grafologia i entitats culturals de la vila.
D’altra banda, la fira també va comptar amb dues ambientacions musicals en directe, la del matí amb Espaiart i la de la tarda amb Walking to
the Bar. També hi va haver un concurs de beure en porró i un taller de
garlandes per als més petits. || J. rius

Benvinguda del professorat de FEDAC Castellar als alumnes. || cedida
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opinió
Francesc Sagrera

Agraïments històrics i
retrets
Degut als recents esdeveniments
estiuencs del programa Renaixença,
creiem oportú demanar disculpes als
nostres oients, com al seu dia ho van
fer en Joan i la Montserrat, i al mateix temps exposar als nostres oients
una breu història del programa i el
què i perquè de la seva supervivència.
La Unió de Radioaficionats Locals s’inicia l’any 1980, i ja llavors per
aquells anys hi havia programació
sardanista els diumenges, o sigui ara
fa 39 anys. Tot plegat va seguir, també
amb sardanes, els diumenges, quan
a principis de gener de l’any 1982 es
van aprovar els estatuts de l’emissora municipal, llavors amb la freqüència de 87,6 FM.
De sempre i també quan definitivament el programa de sardanes es
denomina ja Renaixença, aquest ha
estat independent de les diverses
juntes sardanistes que s’han anat
formant durant aquests anys i la
ràdio sempre ha estat acompanyada d’excel·lents col·laboradors que
molts de vosaltres recordareu, estimats oients, com Joan Rocavert,
Joan Avellaneda, Carles Rovira i no
en dic més per no ferir la sensibilitat
dels que durant anys han esmerçat
temps i esforç per portar a les ones
la nostra estimada sardana.
Passem ja a l’última etapa d’en
Jordi Garrigós que sol, setmana rere
setmana, preparava i presentava
aquest estimat programa i sense el
recolzament de cap més sardanista
ni de l’Agrupació Sardanista Amics
de Castellar (ASAC), de la qual sempre, com hem dit, el programa en fou
independent.
Quan per sorpresa un bon dia
de l’any 2013 en Jordi Garrigós anuncia que plegava i segons ell per tant
també es deixaria de sentir Renaixença, personalment vaig creure que tot
i els motius per molt vàlids que fossin, (potser un d’important, haver-lo
deixat sol) tenia tot el dret a dir-nos
adeu, però no podia ser que el programa, segurament el més antic de
la nostra ràdio castellarenca, desaparegués. Em vaig espavilar a buscar gent que volgués fer el programa al veure que ningú respirava, ni
l’ASAC com a entitat sardanista el
poble. Molts, més dels que em pensava, em van dir que no. El meu pensament era que fóssim quatre, un per
setmana al mes, perquè no ens fos
carregós, però finalment només en
vaig aconseguir, a més del meu oferiment personal, dos. El malauradament traspassat Lluís Coma i l’omnipresent Joan Ventura. Vam tenir un
parell o tres de reunions a casa meva
a fi de definir les línies genèriques en
què basaríem el programa i durant
uns sis anys hem estat els portadors
de Renaixença a Ràdio Castellar.
Durant aquests anys hem intentat diversificar i potser millorar el
programa amb nous comentaris i adjuntant-t’hi veus femenines i tots plegats, amb el temps, ens hem adonat
de com mal dotada està tècnicament
la nostra ràdio, per les interrupcions
i deficiències que tant constantment
es produeixen, fins el punt de poder

constatar, que la culpa ja no és dels
tècnics, sinó dels responsables polítics a qui personalment ens hem dirigit per fer-los saber que ja n’hi ha
prou i, o mínimament modernitzen
tècnicament l’emissora, o que la tanquin. De les més de cent emissores
que setmanalment emeten programes sardanístics a Catalunya, només
nosaltres fem el ridícul.
Fins aquí la història i els raonaments que aclareixen que les queixes
i els emprenyaments no són de cap
grup o entitat, són personals dels que
fem el programa i dirigides, ja actualment, no als tècnics i professionals
de la ràdio, sinó als que creiem en són
els responsables, els polítics de torn
que encara no han entès que són els
empleats dels que hem votat. Gràcies per la vostra atenció.

Ciutadans

Una Diada ‘frontista’

M

alauradament aquest
any Ciutadans com
a Grup no assistirà
a l’Acte Institucional
Municipal de l’Onze
de Setembre. El Excm. Sr. Alcalde en el seu discurs de la Diada ha
decidit seguir la línia de “frontisme” a la qual fa al·lusions en el seu
propi discurs, no representant no
només a tots els habitants de Castellar, que ni tan sols una majoria.
A l’espera que la Diada, torni a ser
representativa de tots els catalans
i no estigui instrumentalitzada per
una ideologia nostre grup municipal es mantindrà al marge.

Josep Manel Martí S.

Salut mental, atenció clau
Aquest estiu he tingut l’oportunitat de conèixer de prop Suport Castellar, associació local sense ànim
de lucre que desenvolupa un important servei d’atenció a gent del
poble afectada per problemes de
salut mental de diversa índole. M’ha
marcat veure la dedicació desinteressada dels seus voluntaris i l’ingent treball que desenvolupa l’equip
directiu, des de fa temps amoïnat
per la insuficiència d’ingressos tant
de subvencions, estancades fa anys,
com de quotes de socis i donacions
de simpatitzants. Voldria fer-vos
entendre amb poques paraules que
l’atenció a aquest tipus de malalts
és clau per a ells, per al seu equilibri, per al bé de les seves famílies,
que en pateixen les conseqüències,
i també clau per a una millor convivència social al poble. En el butlletí
rebut fa poc ens demanen un esforç
per aconseguir nous socis i simpatitzants que ajudarien a sustentar
els projectes que tenen en marxa.
Si algú comprèn el bé que s’hi fa i
pot contribuir a la seva causa, es
pot acostar al local social del carrer Església i contactar-hi. No crec
equivocar-me si afegeixo que les
quotes de soci i les donacions poden
desgravar en l’IRPF, i més si es té
antiguitat de soci. Crec que val la
pena col•laborar amb Suport Castellar, que treballa pel bé de molts.
També podeu oferir-vos com a voluntària o voluntari. Contacteu-hi.

Joan Ventura (ASAC)

Curset de Sardanes
L’Agrupació Sardanista Amics de
Castellar, ja està preparan el nou
Curset d’Ensenyament a ballar sardanes, per això us demanem que ja
us podeu apuntar, trucant als telèfons 639792832 (Joan) o 606906251
(Montserrat). Ells us acabaran d’informar dels horaris i dies. Vine a disfrutar de la nostra dansa.

Junts per Castellar

Fent balanç de la
Festa Major

T

ot just fa una setmana
publicàvem en aquest
mateix setmanari un
article animant a la
gent a gaudir de la
Festa Major d’una manera cívica i
responsable. En termes generals,
aquests dies de festa han transcorregut amb normalitat, però malauradament, com sabeu, hem hagut de
lamentar un accident que va tenir
lloc durant la realització d’una activitat, concretament el Correlokals. Des d’aquí voldríem desitjar
una ràpida i completa recuperació
a la persona accidentada.
Tanmateix, incidents com aquest
ens porten a reflexionar sobre el
model d’oci que han interioritzat
molts joves. Que la gent begui en
ambients festius no és cap novetat.
Però el que és realment alarmant és
que cada vegada hi hagi més joves
que comencin a fer-ho abans i en
dosis més elevades, amb tot el que
això comporta.
I més enllà de les conseqüències
directes del consum excessiu d’alcohol, hi ha els efectes indirectes.
Perquè una cosa és tolerar que durant Festa Major hi hagi més moviment i més soroll de l’habitual i una
altra de ben diferent és que siguin
quarts de cinc de la matinada i hi
hagi gent enraonant i cridant a la
porta de casa. Tampoc hi ha dret
a llevar-te a l’endemà amb ferum
d’orina per tot el carrer, per molt
que poc després hi passi la brigada de neteja. És simplement una
qüestió de civisme.
La solució a tot plegat no és única i
és responsabilitat de cadascú gestionar com es diverteix. Però potser cal fer més pedagogia sobre
l’abús del consum d’alcohol i trencar aquesta idea que sense emborratxar-se no hi ha diversió.
D’altra banda, i per molt que sigui
festa, no tot s’hi val. Vivim en una
societat amb unes normes de conducta i de civisme que s’han de respectar. Qualsevol activitat que im-

pliqui un gran volum d’assistents
requereix per part de l’Ajuntament
d’una planificació logística i de seguretat perquè ningú corri cap risc
i es vetlli pels interessos de tothom.
Si calen més WC portàtils, s’han
de posar i si cal una actuació extra
de les brigades de neteja per deixar la via pública en condicions,
s’ha de fer.
No es tracta de prohibir res, ni molt
menys, però de cara a un futur, cal
buscar una fórmula amb la qual
totes les parts implicades hi puguin sortir guanyant.

Oriol Martori*

Eren nits d’estiu

E

ren nits d’estiu, aquelles que després d’un
llarg dia xafogós, els
últims raig de sol ja
només insinuaven les
teulades. El terra de la plaça, encara rescalfat després d’un llarg dia
d’insolació, contrastava amb una
brisa fresca que anunciava que el
final de l’estiu el teníem a tocar.
Poc abans de les campanades de
les deu, la plaça Mestre Gelonch
recobrava de nou les converses de
veïns i veïnes.
El més menuts del carrer jugàvem
en el vell coet de ferro de la plaça.
Els més grans s’agrupaven al voltant dels antics bancs de fusta i la
font de la plaça. Avui en dia ni queden bancs, ni coet, ni pràcticament
plaça, només la font, però això ja és
un altre història. Poc a poc la plaça
recuperava vida, era l’hora de repassar les últimes feines que quedaven
pendents abans de Festa Major. Engalanar el carrer; els primers anys
només la plaça, s’havia convertit en
una tradició. Les feines de guarnir
el carrer començaven força mesos
abans, generalment a casa d’algú
proper. En el nostre veïnat no hi
havia cap artista, les idees sorgien de
la imaginació o d’alguna referència
perduda en la vaga memòria d’algú
de la sala. El recurs del senyor Google encara no havia entrat en les nostres vides. La competència amb els
carrers Sant Sebastià, Roques o les
Bassetes era pràcticament insalvable. El nostre carrer es movia més
per la il•lusió que no pas pel talent
artístic. Ja em perdonaran el meus
antics veïns, tot sigui dit. Tant mateix, més enllà de guanyar o perdre,
quedar tercer o quarts, hi havia l’esperit que participàvem en una festa
que era de tots i totes. Era el projecte comú d’un carrer. Els més menuts
retallaven o pintaven, els més gran
enganxaven o cosien i els més apanyats construïen alguna andròmina.
El resultat final sempre era incert,
però l’esforç del camí que s’havia
recorregut, ja valia la pena.
Tot això son records, memòries d’un
temps ja passat que durant vint-idos anys va fer dels carrer de la nostra vila l’enveja de la comarca. Més
enllà de la qualitat artística dels carrers, Castellar tenia un projecte que
teixia comunitat. Veïns i veïnes que
durant setmanes treballaven per un

projecte col•lectiu, transformant els
carrers en un espai d’imaginació i
fantasia. L’actual Festa Major s’ha
convertit en una gimcana d’activitats, clarament poques coses ens hi
falten. Quatre dies d’activitats dirigides, concerts programats i espectacles per gaudir. Quatre dies
per consumir ‘cultura’ accelerada
i entreteniment fugaç. Quatre dies
i cap a casa. Lluny queden aquells
any de coproducció, aquell esperit
de societat organitzada, aquell identitat creada a través de la cooperació ciutadana.
D’aquí 11 mesos tornarem a rebre
el programa de Festa Major, amb
noves i intenses activitats per a tothom. I segur, serà una festa de consum participada i en la memòria
quedarà aquella plaça engalanada.
*Regidor d’ERC

Ignasi Giménez*

Gràcies per haver fet
possible una nova gran
Festa Major!

L

a Festa Major és, sens
dubte, l’acte social
més important i concorregut de l’any, aquí
i arreu.
La principal raó de l’èxit rau en el
fet que els veïns i veïnes ens la fem
nostra i participem de manera activa i entusiasta de les activitats
proposades.
Des de fa anys, a Castellar hem
apostat per una celebració participativa on la xarxa associativa de
la nostra vila tingui un paper clau i
protagonista.
Un cop s’ha acabat la Festa Major
és el moment de fer balanç. De ben
segur que hi ha moltes coses a millorar a les properes edicions, però
podem estar satisfets i satisfetes de
com s’ha organitzat i desenvolupat:
tant per la quantitat d’actes que s’hi
han celebrat com per la participació
dels castellarencs i castellarenques.
Des d’aquí volem felicitar a tots els
convilatans i convilatanes per la seva
participació i civisme; i molt especialment a les entitats, associacions, establiments i particulars que han fet
possible aquesta Festa Major lluïda i
nostrada.Cal, també, fer esment de la
gran tasca que han fet els voluntaris
i voluntàries que ens han ajudat en
tot moment; i als treballadors i treballadores municipals pel seu esforç
perquè tot surti magníficament bé.
Moltes gràcies de tot cor a tots i totes
per viure i fer viure la vila.
No oblideu que les activitats de Cultura i Lleure no s’acaben amb la Festa
Major. Aquest cap de setmana hi ha
una nova edició de la Trobada de Tardor organitzada pels Amics del Puig
de la Creu; i molt aviat comença una
nova temporada de teatre i música,
amb propostes realment interesants.
Us animem a seguir participant de la
vida social de la nostra vila.
Forma part de la nostra identitat i és
la millor manera de fer poble!
*Alcalde
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11 de Setembre

Commemoració dispersa de la Diada
La pluja, fer tres
actes i desavinences
independentistes
aigualeixen l’11 de
Setembre a la vila
Amb l’inconvenient d’una pluja que va
ser present bona part del matí, la Diada
Nacional es va desenvolupar a Castellar
amb normalitat als tres punts on s’havien previst els ja tradicionals actes –l’ofrena a Cal Targa organitzat per ERC, discursos per part de l’ANC a la plaça d’El
Mirador i l’acte institucional a la plaça
Catalunya-. La disgregació dels punts
d’atenció, la pluja i cert clima polític de
poca avinença en el cantó independentista van atorgar, però, sensació de dispersió i, de fet, hi va haver menys afluència als actes que en anys anteriors.
Com ja es fa històricament, la
Diada va arrencar a primera hora
sota la pluja al carrer de Les Roques
–davant de Cal Targa, l’antiga casa
d’estiueig del president màrtir Lluís
Companys– amb la tradicional ofrena floral promoguda per ERC. Aquest
any, però, ni l’ANC ni la CUP han volgut
fer intervencions públiques en l’acte,
que només ha comptat amb discursos
de Junts per Castellar, ERC i la CAL.
El portaveu de Junts per Castellar,
Pau Castellví, va subratllar que “els catalans de l’1-O som la gent que d’aquí
a 300 anys els nostres descendents
ens veuran com nosaltres veiem els
catalans de l’Onze de Setembre de
1714”. Per això, va demanar la unió de
les entitats i dels partits polítics en una
jornada com la Diada per celebrar la
catalanitat. “És una jornada immillorable en què celebrar-nos com a
societat. És important que creem
espais d’unitat”, va apuntar. Respecte l’absència de la CUP i l’ANC a l’acte
de Cal Targa, Castellví va explicar que
“en un futur treballarem per garantir que els actes de la Diada siguin
realmentr unitaris iincloguin totes
les entitats independentistes que en
vulguin formar part des de l’inici de
la seva organització mitjançant una
comissió organitzadora” .
Al seu torn, el president de la secció local d’ERC i regidor, Oriol Martori,
va apuntar que a hores d’ara els protagonistes de la Diada són els 16 representants polítics catalans “a la presó i
a l’exili”. Martori va afirmar que l’1-O
va esdevenir “un exercici de desobediència civil, un dia que ha marcat
un abans i un després d’un poble, res
no tornarà a ser igual” i va esperonar
tant les entitats com a la resta de la ciutadania a “continuar radicalment
organitzats” malgrat el desencís i el
desgast del procés sobiranista, “una
mobilització pacífica i democràtica per les llibertats que ens uneix”.
Els parlaments van finalitzar a
Cal Targa amb el portaveu de la CAL,
Jordi Fusté, que va recordar la desfeta
de l’Onze de Setembre a Barcelona, un
fet històric “de gran transcendència
que encara segueix marcant el dia a
dia”. Fusté va criticar el judici de l’1-O,
“el judici de la vergonya”, i va lamentar

a la presó i s’enfronten a penes elevades. La presó provisional, injustificada, aporta patiment als presos i preses i a les seves famílies i angoixa a la
societat”, va subratllar. Per a Giménez,
“Catalunya s’ha expressat en els últims anys al carrer i a les urnes. Ha
mostrat la seva pluralitat i riquesa
però també ha mostrat que rebutja
les solucions penals a problemes polítics, que busca dialogar, que no abandona la política”. “Avui és un bon dia
per reivindicar el diàleg. Hem de buscar noves propostes que ens permetin
superar els blocs frontistes i que representin totes les opinions i opcions
ideològiques”, va concloure l’alcalde.
l’anc a la plaça d’el mirador

L’alcalde de Castellar, el primer tinent d’alcalde i el portaveu de Junts x Castellar a l’ofrena institucional. || q. Pascual

“la crueltat de l’exili dels líders independentistes” i també del seu empresonament, una situació “d’opressió i
d’injustícia”.
acte institucional amb suma+

Sobre les 11 del matí i ja sense pluja es va
desenvolupr l’acte institucional que des
de fa tres anys l’Ajuntament organitza a
la plaça Catalunya. El primer any, totes
les forces amb representació municipal
van participar en l’ofrena conjunta; l’any
passat, l’equip de govern es va quedar sol
i aquest any Som de Castellar-PSC ha
compartit ofrena amb Junts per Castellar (ERC, la CUP i Ciutadans no hi han
participat). J x Cat, però, no va fer presència als discursos. Abans, però, l’entitat encarregada de fer l’ofrena en nom

Ni ERC, ni la CUP, ni C’s van
assistir a l’ofrena instituci-

Membres de Junts per Cast, la CAL i ERC a l’acte independentista de Cal Targa. || q.p.

onal. La CUP i l’ANC no van

ciutadans tampoc assisteix

Curiosament, com en el cas d’ERC i la
CUP, el regidor de Ciutadans, Matías de
la Guardia, tampoc va assistir a l’acte institucional. Segons va dir a L’ACTUAL,
“torna a ser una Diada només per a
uns catalans i no per a tothom”. “Ciutadans s’ha desmarcat nivell autonòmic i municipal de la Diada d’aquest
any, perquè és una festa només per a
una ideologia i nosaltres volem una
festa que representi tots els catalans i
que no sigui l’eina d’una ideologia determinada”, va afegir. Finalment, Alicia
García, presidenta del PP, força que no
té representació municipal, també va
participar en l’acte institucional. “És
un dia perquè tots hi capiguem, tal
com hem vist amb els nens de Suma.
Sempre intentem fer poble i ser presents en aquests actes”, va dir Garcia.

ser-hi a l’acte de Cal Targa
de la societat civil van ser unes nenes i
nens de Suma+, col·lectiu que lluita per
aconseguir recursos per fer les aules
de les escoles de la vila inclusives, i que
ha recaptat fons durant la Festa Major
amb aquest objectiu.
Posteriorment –i a causa de l’amenaça de la pluja– el discurs institucional
de l’alcalde, Ignasi Giménez, i la interpretació de “Els segadors” –aquest any
a càrrec de la Jove Orquestra de Castellar (JOCVA)– es van traslladar a l’auditori Manel Montlló del Casal Catalunya.
Giménez, en el seu discurs, va recordar
que la Diada d’enguany ve marcada per
“l’esperadelasentènciadeljudicipels
fets de l’1 d’octubre de 2017”. “Entretant, dotze líders polítics i socials són

Justament a la mateixa hora en què es
celebrava l’acte institucional, la secció
local de l’Assemblea Nacional (ANC),
aixoplugada sota de l’edifici del Mirador, va arreplegar una seixantena de
persones. En el parlament més crític,
l’ANC va expressar que “no hi ha una
direcció clara per arribar a la independència” i va lamentar que, a dins
de l’independentisme, “uns polítics
més que altres volen seguir en l’autonomisme”. El text, per últim, proposa que la pressió popular sigui el motor
de canvi i, en aquest sentit, advoca perquè els partits polítics independentistes
obeeixin el mandat popular, i no a la inversa. “Només queda una via, que és la
via unilateral, la desobediència i la lluita
no violenta”, va concloure el parlament.
La CUP –que es va desmarcar
de l’acte de Cal Targa i del de la plaça
Catalunya- sí va ser present a la convocatòria de l’ANC. La portaveu cupaire
Marga Oncins, en declaracions a L’ACTUAL, va reconèixer que la seva absència a l’ofrena de Cal Targa ha estat una
decisió “una mica precipitada, però
ho assumim. No ens sentíem còmodes amb alguns detalls de l’acte”.
D’altra banda, Oncins va detallar que
la candidatura no va voler participar
en l’acte institucional “organitzat per
l’equip de govern socialista, un partit que està donant suport al 155. No
ens hi trobaran”, però que en canvi sí
que van assistir i donen suport a l’acte de
l’ANC, “un acte alternatiu en què ens
sentim més representades”.

L’entitat Suma+ va ser l’encarregada de fer l’ofrena de la societat civil a l’acte institucional. || q.p.

|| REDACCIÓ
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Inscripció oberta
Inscripcions obertes tot el mes de setembre de dl. a dv.
de 9.30 a 12.30 h i de 18.30 a 21 h (excepte els dies 9, 10 i
11 de setembre, en què l’Escola estarà tancada)
Oferta formativa:
• Cicle de formació instrumental
• Ensenyaments inicials: anglès, català i informàtica
• Curs per a nouvinguts: castellà
• Literatura
• Necessitats Educatives Especials
• Graduat d’Educació Secundària per a adults
• Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles forma
tius de Gran Mitjà i de Grau Superior
• Curs de preparació per a les proves d’accés a la universitat
per a majors de 25 anys i 45 anys
• Orientació
• “Un cop de mà”
L’Escola d’Adults és centre de suport de l’Institut Obert de
Catalunya (IOC)
per al graduat en educació secundària (GES) a distància.
Inici de curs: dl. 16 de setembre (presentació a la Sala d’Actes d’El Mirador a les 10 h i a les 19 h)
Cal contactar amb:
Escola Municipal d’Adults
C. Pedrissos, 9 baixos
Tel. 93 714 83 55
A/e escoladults@castellarvalles.cat
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esports
Tres victòries per a l’Escola de
Trial ELBIXU a Gualba
Després de tornar de les vacances, tornen les competicions oficials en gairebé totes les categories i el bicitrial és
una d’aquestes, en què els integrants

de l’Escola de Trial ELBIXU van tornar
a pedalar a la Copa Barcelona en la que
va ser la segona cita puntuable d’aquest
campionat, que va celebrar-se a Gualba
(Vallès Oriental).
Amb un circuit de dues passades a les
cinc zones naturals emmarcades dins

del recinte del parc natural, Albert López
va aconseguir la victòria en la categoria
màster, amb Lluc Roa com a guanyador
de l’Open Blanc, en què Toni Abellán va
ser segon. Marcos Díaz va ser campió
en màster 30 i Aleix Gausset, quart en
categoria principiant.

Victòria per començar el curs (3-0)
La UE Castellar supera amb solvència el CFU Mira-sol Baco al Joan Cortiella i arrenca la Lliga amb bones sensacions

Albert San Andrés

Poc ha necessitat la UE Castellar per demostrar que serà un dels equips que estaran en la lluita per l’ascens aquesta temporada. El debut a Tercera Catalana s’ha
saldat amb un contundent 3-0 dels de Juan
Antonio Roldán contra un Mira-sol Baco insistent a la primera part.
A banda dels primers cinc minuts de
dubte en començar el partit, els castellarencs aviat van mostrar un joc molt vertical i amb menys concessions al mig del
camp per ser contundents en l’atac. Les explosives contres dels locals col·lapsaven la
defensa dels santcugatencs, en què els laterals es veien desbordats per les bandes i
els centrals no afinaven a frenar un Marc
Estrada amb molta més mobilitat i recorregut en punta.
Tot el joc de l’equip començava a la
defensa, amb l’inici de les jugades comandades per Rodri i Carlos Raya, controlant
des del darrere i deixant clar que la defensa
serà una línia molt difícil de superar aquesta temporada. La resta, pràcticament tothom dedicat a l’atac, en què cada arribada
era mitja ocasió de gol.
Rodri de falta des del mig camp, Estrada amb un xut creuat i Álex amb un remat
per sobre del travesser eren les ocasions
més clares dels castellarencs, que veien com
el rival guanyava metres al camp contrari,
tot i això sense inquietar la porteria d’Andy
en cap moment. Però no era fins al 36 quan
Estrada, assistit per Carlos Saavedra, aconseguia trencar l’empar al marcador, també
trencant el partit definitivament.
Els de Carlos Murillo ho seguirien
intentant els primers minuts de la segona,
tot i que els de Roldán, totalment dedicats
a l’atac, feien el 2-0 al 48. Ara era Estrada

qui assistia Álex, que tot i ser agafat de la
samarreta no perdonava davant del porter.
A partir d’aquí, el partit es convertia en
un monòleg blanc-i-vermell, arrodonit per
un gol de falta per emmarcar d’Aitor Granados al 55 i un parell d’estirades d’Andy,
que es lluïa en el seu debut.
“Aquesta és la filosofia que estem
inculcant als companys. Ser protagonistes del partit sempre que es pugui. Hem
arrencat la Lliga i encara és aviat per fer
pronòstics, però estem molt contents
pels tres punts que hem sumat i pel joc
fet” va explicar el segon entrenador, Rodri.
Un dels protagonistes del partit també va
afegir que “des del primer a l’últim som
un equip. Necessitarem tothom durant
la temporada, que serà molt llarga. Com
a grup i equip estem molt satisfets després d’arrencar la lliga així”.
Un dels hàndicaps d’aquesta temporada serà l’absència de liniers sobre el terreny de joc, un aspecte que pot afectar en
excés el Castellar per la dificultat de veure
jugades compromeses, i més sent un equip
amb un atac tan marcat i ràpid.
Després del primer partit de Lliga encara és difícil extreure conclusions de cara
al que ha d’arribar, però sobre la gespa del
Cortiella es va poder veure un equip molt
compacte que farà de la línia defensiva i
atacant les seves fortaleses, amb un joc directe i contundent en què haurà d’aprofitar
millor les moltes ocasions de gol.
El xut exterior de Saavedra, la major
llibertat dels davanters Estrada i Toni Murillo, els galons aportats per Rodri i Granados en defensa i sobretot la sensació d’equip
compacte fan del Castellar un conjunt amb
una personalitat marcada i que es farà respectar en una categoria en què serà un dels
màxims favorits. Tot això, sempre que
l’equip mantingui els peus a terra.

L’extrem Àlex va desbordar la banda dreta a més d’aconseguir el segon gol del partit a la segona part. || a. san andrés

TORNEJOS DE FESTA MAJOR

Cortiella i Altimira per la FM
En la XVI edició del Joan Cortiella, l’EC
Granollers i el Terrassa FC femení (foto) van
aconseguir la victòria en juvenil, En cadets, el
CE Sabadell va ser el campió, mentre que el
CN Terrassa masculí i la UCF Santa Perpètua
en femení van emportar-se la victòria.
En el XLX Torneig del Vallès - XXVIII Memorial
Emili Altimira, el primer equip de la UE Castellar va
guanyar (2-1) contra la UD Tibidabo Torre Romeu.
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Poliesportiu | festa Major

Èxit d’assistència
als actes esportius
de la Festa Major
Un any més, les més de 30 activitats van omplir-se
i segueixen sent un dels eixos principals de la festa
Albert San Andrés

Atletisme, ciclisme, futbol, bàsquet o patinatge són algunes de les activitats de les
quals hem pogut gaudir durant la Festa
Major de 2019. Un any en què els 35 actes
esportius programats han marcat l’agenda
diürna del programa festiu, en què només
la nocturna l’ha superat en participació.
Rauxa i disbauxa són generalment les
dues actituds més abundants durant una
festa major. Dies per oblidar-se de tot i per
gaudir. Però dins d’aquesta mentalitat encara hi ha persones disposades a fer gaudir
a la resta organitzant actes esportius, que
de ben segur els porten un bon grapat de
maldecaps i de dies de preparació.
Durant el cap de setmana, aquests
actes han estat molts, entre els quals hem
de destacar la Cursa Popular, potser el més
visible, clàssic i nombrós dels últims anys.
El futbol també té un pes molt important, ja
que el camp municipal Joan Cortiella s’omple d’equips de categories inferiors per a la
disputa del torneig Cortiella.
El primer equip també disputa el Memorial Emili Altimira - Torneig del Vallès
com a presentació oficial de la temporada.
Però són els actes més populars –entenent la paraula com a inclusiva a l’hora
de la pràctica esportiva– com la bicicletada, els tornejos de pàdel o tenis, el ‘Mou-te’,
les portes obertes de slot o el torneig de bitlles, els que permeten una participació activa en la Festa Major.
La bicicletada, per exemple, és un
dels actes més familiars, que en aquesta
edició ha ajuntat un total de 350 partici-

pants, en què es van poder veure famílies
senceres sobre dues rodes, en el que és amb
possibilitat l’acte participatiu més massiu
d’aquesta edició. La festa de la bicicleta es
va acabar després de recórrer un total de
5 quilòmetres en 45 minuts. Bike Tolrà va
sortejar productes entre els participants de
la volta, que any rere any segueix creixent.
El bàsquet també aprofita l’FM per
presentar els equips del club, culminant
amb el primer amistós de la pretemporada al Puigverd, amb un enfrontament entre
els locals i el Sant Pere de Terrassa (63-68).
Aquest any, però, potser la novetat
més sorprenent ha estat el tenis taula, en
què el torneig especial tancat per celebrar
la disputa del X Memorial Carles Simón, va
ser un dels actes més potents, en el qual jugadors professionals van donar un espectacle mai vist, amb un èxit de públic inesperat per l’ATT Castellar.
El Pla de la Bruguera va ser un dels
llocs més concorreguts durant dissabte al
matí, en què l’Escuderia T3 i Motorsport
Castellar van preparar una diada de motor
en què més de 200 persones van passar a
gaudir d’una volta en cotxe d’autocròs o a
visitar l’exposició de cotxes de competició, on sobresortia un immens camió del
ral·li Dakar. El Budellets Slot Club també
va gaudir d’una bona acollida en la jornada
de portes obertes, que va fer les delícies de
petits i grans. L’Escola de trial ELBIXU va
tancar aquest quartet de rodes en què es
podien provar bicis per conèixer l’esport.
Exhibicions d’arts marcials, ioga, patinatge, excursionisme, petanca, dòmino, escacs, futsal o vòlei entre d’altres, van ser la
resta d’actes d’aquesta FM 19.

El sempre espectacular ‘Mou-te’ de l’Escuderia T3 al circuit del Pla de la Bruguera. || a.s.a.

El club d’‘slot’ Budellets es va omplir de grans i petits dissabte al matí. || a.s.a.

1.000
Més d’un miler de
participants en tots
els actes esportius
de la FM 2019
35 ACTES
dels diferents
àmbits esportius
de clubs i entitats
BICICLETADA
amb 350
participants, va
ser l’acte més
nombrós

El pilot Dan Rovira practica al circuit de l’Escola de trial ELBIXU durant les portes obertes. || a.s.a.

DEL 13 AL 19 DE setembre DE 2019

15

publicitat

16

DEL 13 AL 19 DE setembre DE 2019

esports

festa major’19

Cristina Juni i Pol Pueyo, guanyadors
Un total de 281
participants es van
donar cita en la 37a
edició de la Cursa
Popular de Castellar

Albert San Andrés

Un dels actes principals de la Festa
Major és la Cursa Popular, un acte esportiu obert a tothom i en què es mesclen els millors experts de l’especialitat
amb els que només volen participar en
una prova esportiva de curt recorregut.
En aquesta edició, la 37a des del
seu començament, un total de 281 participants van sortir en alguna de les tres
categories de la cursa organitzada pel
Club Atlètic Castellar i l’Ajuntament.
Pocs minuts després de les sis de
la tarda d’un dels dissabtes més festius
de l’any a Castellar, els participants més
petits de la cursa van arrencar des de la
plaça Major per completar la primera
de les carreres de la tarda.
Els nascuts a partir de 2010 són
sempre el millor al·licient, en què es
poden veure des de nens acompanyats
dels seus ‘grans’ –alguns dels quals
també participen en la cursa absoluta–
fins als petits més competitius que es
deixen l’ànima per tal de completar els
800 metres en una bona posició.
En aquesta categoria, Selma Hernández, Natàlia Vázquez i Ariadna Franco van completar el podi femení, i Paula
Gual va ser la primera corredora local a

La Cursa Popular és una de les activitats esportives principals de la Festa Major de Castellar. || A. san andrés

arribar. En categoria masculina, el castellarenc Marc Soriano va ser el més ràpid,
seguit d’Izan Méndez i d’Adrià Franco.
En la cursa dels mitjans, el circuit
ja es complica més i són 2.000 els metres que s’han de completar, en què Ivet
Ortuño, Laia Romero i Irati Hernández
van pujar al podi de la categoria de 9 a
13 anys. Gina Torres va ser la primera
atleta local, mentre que en la categoria
masculina va ser el castellarenc Martí

Bertrán qui va emportar-se la victòria,
seguit d’Albert Soler i Aldo Aguado.
Saúl Corral es va emportar el premi al
primer local.
Però si la cursa dels petits és la
més entranyable i la dels mitjans la de
les promeses imminents, la dels grans
sempre és la més competitiva i la de més
interès esportivament parlant, ja que
sempre hi ha la participació d’alguns
atletes que aprofiten aquesta cursa po-

37
EDICIONS

de la Cursa
Popular de
Castellar

pular per fer un entrenament competitiu i no estan disposats a cedir un centímetre per fer una bona marca i sumar
la millor posició possible.
Amb un circuit de 4.800 metres,
els més de 200 competidors reunits a
la plaça van deixar un bon balanç. En
aquesta categoria podien participar
els nascuts a partir del 2005 i va ser el
triatleta de Barcelona Pol Pueyo qui va
aconseguir la victòria absoluta, amb
Cristina Juni com a guanyadora en categoria femenina.
En la destacada actuació de Pueyo
a Castellar, van ser els locals Jordi Graells i el triatleta Òscar Bertrán els que
van completar un lluitat podi. Juni va
desbancar Irene Sánchez de la victòria
–que va emportar-se les últimes dues
edicions de la cursa– i aconseguir pujar
al calaix més alt després de ser segona
el 2018. Eva Lorente, una de les atletes
més destacades d’aquesta disciplina i
que va ser segona el 2017, va completar
el podi en tercera posició. Núria Pérez
va ser la primera atleta local.
El bon temps de la jornada va fer
créixer els participants en la cursa en 82
corredors respecte a l’edició del 2018, tot
i que molt lluny dels 429 del 2016 o dels
486 del 2010, xifra rècord dels últims 10
anys. El descens de participació en la
cursa dels grans –amb un calendari saturat de proves cada cap de setmana–
ha fet reduir la participació total, mentre que en línies generals es manté la
participació en les altres dues. Potser
també la proximitat i coincidència amb
la Cursa Popular de Sabadell, que va
aplegar 3.300 corredors,
L’acte es va concloure amb l’entrega dels 36 trofeus per part de les autoritats locals i els membres del Club Atlètic Castellar.
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Els músics d’Oques Grasses es van alinear davant del públic que, entusiasmat, va acompanyar una de les cançons amb la il·luminació dels mòbils. || q. pascual

El poder d’atracció d’Oques Grasses
El grup, que presentava el seu últim disc, ‘Fans del sol’, va actuar davant d’una multitud de 5.000 persones
Marina Antúnez

S’apaguen els llums i, després de l’espera de cortesia, comença el concert
d’Oques Grasses a la plaça de la Fàbrica Nova, que ja és plena de gom a
gom. Hi ha 5.000 persones, segons
l’organització. Fent honor al seu últim
disc, Fans del sol, els set membres
de la banda se situen a primera fila i
de costat, davant del seu públic, i al
seu darrere els il·lumina un sol. És,
en aquest cas, un globus gegant que
els acompanyarà, a partir d’ara i durant tot el concert, canviant de colors.
Després de la primera cançó,
els Oques Grasses ja s’han ficat el
públic a la butxaca, un públic que ja
se sap de memòria les cançons, un
públic que és capaç de ballar tot el

que la banda animarà a ballar, des
de melodies que tiren a l’ska, fins al
reggae, pinzellades de reggaeton,
trap, funky, pop, electrònica, fins i
tot blues i folk... un aiguabarreig que
es vesteix d’Oques Grasses i que els
identifica.
Darrere l’alegria i el positivisme que desprèn la música del grup
hi ha virtuosisme i domini a l’hora de
saber tocar, cada músic, més de dos i
tres instruments de forma intercalada, i saber interpretar un munt d’estils musicals dins d’una mateixa o diverses cançons. I a més de tot això
aconsegueixen que el públic reconegui i digui: “Ah, això és Oques grasses, que bons”.
I a les seves lletres, signades
totes per Josep Montero, hi ha una
bona dosi de bon rotllo, positivisme i

energia. I també hi ha reivindicació,
consciència i lluita. El públic que els
segueix sap bé que això els fa diferents d’altres grups del moment. I
segurament per això els Oques Grasses també han anat aconseguint més
i més adeptes fins a ser, a dia d’avui,
un dels grups més seguits del panorama musical català.
Entre el públic hi descobrim
moltes cares noves, a més de retrobar-hi els amics. I és que, a més dels
fidels de Castellar del Vallès, al concert s’hi van apropar moltes persones de Sabadell i altres poblacions veïnes. Així ho vam comprovar
quan els Oques Grasses van fer aixecar les mans a tots aquells que no
fossin del poble i s’hi van alçar ben
bé tres terços.
El públic del concert era jove,

sobretot, tot i que també hi havia
canalla i gent de mitjana edat i més
gran, un fet habitual i el millor de les
festes majors, que tot s’hi mou i tothom la vol viure, sense prejudicis ni
complexos.
Oques Grasses, de complexos,
en té pocs o gens. A Castellar es va
notar que s’hi trobaven bé, perquè
fins i tot es van aventurar, cap a la
meitat del concert, a fer una pausa
d’un quart d’hora per xerrar de manera informal amb el públic, sempre
amb la paraula “bon rotllo” a punt,
i van animar els assistents a fer –
aconseguint-ho– una massiva onada
de mans, començant des de davant
i cap endarrere. Tot quedava enregistrat al mòbil de la banda, que no
va deixar passar l’oportunitat d’immortalitzar aquest moment.

Cap al final arribaven hits
d’Oques Grasses com “In the night”,
una de les seves cançons més pop. En
aquest concert tampoc es van deixar
temes d’èxit com “Torno a ser jo”,
“Més likes”, “Cançó de l’aire”, i les reivindicatives “Fullar sempre” i “Bancals”, entre d’altres. I amb l’esperançada “Serem ocells” demostraven
que, amb la música, tot és possible.
Només alguns vam trobar a faltar els bisos. Els qui segueixen els
Oques Grasses ja ho saben, que no
en fan mai. Per tant, ningú en va demanar. Una hora i mitja de concert
i, seguidament, cançó enllaunada
per desmuntar l’escenari. I el públic
feliç que, a poc a poc, es dispersava
per seguir, segurament en una altra
banda, la Festa Major que fa de sol
de la nit.

Es necessita:

OFERTES
DE
FEINA
Servei Local d’Ocupació

del 5 al 12 de setembre

· Ajudant/a de lampisteria
· Auxiliar de geriatria – gerocultor/a
· Auxiliars de laboratori (2 llocs de treball)
· Auxiliars administratius/ves
· Cambrers/es
· Comercials (3 llocs de treball)
· Dependent/a de pastisseria
· Infermer/a

· Llicenciat/da biologia – biotecnologia
· Mecànic/a i elèctric/a de carretons elevadors
· Mosso/a de magatzem - transportista
· Netejador/a
· Netejador/a de vidres
· Òptic/a optometrista
· Psicòleg/òloga reeducacions
· Tècnics/es en màrqueting (3 llocs de treball)

Si busques feina
contacta amb el Servei
Local d’Ocupació:

C. de Portugal, 2C
De dl. a dv., de 9 a 13.30 h.
Tel. 93 714 40 40
www.facebook.com/castellarvalles
www.castellarvalles.cat
(ofertes de treball de Xaloc)
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Vilabarrakes | crònica

Una nit especialment saborosa
Les actuacions
de Sense Sal i
Eko Versions van
aconseguir embogir
la nit de diumenge
El plat fort de Vilabarrakes a la sessió
de diumenge va satisfer expectatives.
Sense Sal no va decebre i, davant d’un
públic entregat, a estones embogit per
l’energia positiva que es desprenia de
cada cançó, el grup va fer mèrits perquè l’actuació quedi arxivada en la
memòria col·lectiva d’aquesta Festa
Major. Després de dissabte a la nit, que
va deixar el llistó molt alt, Sense Sal
no ho tenia fàcil. Però Castellar tenia
ganes de gaudir-los i es notava perquè
la primera fila, com a les ocasions especials, anava especialment cobejada. I els egarencs van tardar molt poc
a excitar-la, a encendre-la i a fer-la ballar, sense que ningú escatimés forces
per a la resta de la nit. I des de davant
de l’escenari, l’encomanadís ritme, i de
retruc una alegria desbordada, es van
anar expandint per tot arreu.
Si Sense Sal ja estava marcant
camí, distingint-se amb identitat pròpia en un panorama musical català,
en què cada vegada és més complicat
ressaltar, la recent col·laboració amb
el també egarenc Miki Núñez, cantant
famós després del seu pas per OT i el
Festival d’Eurovisió, ha fet que la devoció pel grup s’hagi expandit a nous públics. Els nous fans salivaven per viure
en directe “La sortida” i, quan la cançó
va arrencar, els flaixos es van disparar.
Hi havia qui s’havia reservat bengales
per ruixar la nit amb espurnes, atents
a apassionar moments especials del
concert com aquest.
El darrer èxit del grup, però, no
eclipsa tota la feina que Sense Sal ha
fet des de fa molts anys per la música
catalana. Després de redefinir-se múltiples vegades, s’han trobat còmodes
creant textures cada vegada més electròniques. Ho demostra el seu darrer
disc Només tenim la veu (Música Global,

El grup egarenc Sense Sal i representants dels diferents col·lectius de Vilabarrakes saluden des de l’escenari els assistents a la festa de diumenge. || q. pascual

2017), que, tal com va quedar demostrat, va aconseguir encisar el públic de
Castellar. Fins i tot Bartomeu, el president de Vilabarrakes, va sumar-se a
la festa des de dalt de l’escenari, acompanyant el grup.
relleu d’eko versions

Amb la festa completament encesa, la
segona actuació va acabar d’injectar el
nervi que caracteritza les nits de Vilabarrakes. Si Sense Sal ja havia posat
la cinquena marxa, Eko Versions va
saber agafar l’embranzida sense abaixar revolucions. El grup va atendre a
la demanda arrauxada de Vilabarrakes amb versions de les cançons que
suren per l’actualitat. Eko Versions va
oferir la frescor que necessitava la nit.
|| g. Plans

+VILABARRAKES

Amb accent andalús
La primera nit de Barrakes va començar enèrgica, amb la trempada
posada en escena d’O’Funk’illo,
un grup sevillà de funk rock d’una
personalitat inimitable que, gràcies
a cançons hiperactives, va fer botar
públic vingut d’arreu del Vallès per
a l’ocasió. A dalt de l’escenari, entre
els músics, un alienígena amb una
samarreta bètica ballava com si no
hi hagués demà. La gresca s’encomanava i el públic va respondre.
El grup veterà fa trontollar places

des de fa més de vint anys i va
demostrar que sap com posar-se
els fans a la butxaca, a més de
crear-ne de nous. Un còctel
explosiu per a qualsevol nit de
farra. “¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta!
¡Na’ma’ queremos fiesta!”, cantava
el grup. I la va tenir, la festa. I en
va fer, i molta, de ‘¡Fiesta!’.
Es va acabar el funk andalús, però
la festa, no. I, ni de bon tros, tampoc
no es va fondre la diversió a força
d’actuacions musicals. Bemba
Saoco va agafar el relleu musical,
just en el clímax de la nit, moment
en què l’esplanada de Vilabarrakes
bullia; més tard, DJ Rude Teo va
acabar de fulminar la jornada.
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tradicions | plantada de gegants

Estrena de canalla dels
Capgirats de Castellar

Els Gegants es planten
per tornar a ballar

Dissabte quatre colles castelleres van fer un bon paper

Crida a la ciutadania per preservar la tradició gegantera

L’enxaneta dels Capgirats fa l’aleta després d’haver carregat un castell de Festa Major. || Q. Pascual

El Sol, la Lluna i l’Estel van captar l’atenció dels més menuts la tarda de diumenge de Festa Major. || r.g.

Marina Antúnez

Dissabte 7 a la tarda, a la plaça d’El Mirador, va
tenir lloc l’actuació castellera de Festa Major
amb els Capgirats de Castellar, que enguany
van convidar els Castellers de Santpedor, els
Esperxats del Pla de l’Estany i la Colla Castellera de Cornellà. De l’actuació cal destacar,
per part de la colla local, “l’estrena de canalla, que sempre va bé per a la colla, i que hi
ha hagut molta rotació”, deia Gerard Rosell, Cap de Colla dels Castellers de Castellar.
A la plaça l’ambient va ser festiu, propi
d’una actuació de Festa Major. A la mateixa
hora que l’actuació castellera s’hi havia programat, també a la plaça d’El Mirador, la cursa
popular, i això va fer que a l’indret s’hi concentrés molta gent i que l’espai es veiés molt
animat durant tota l’estona.
Per part dels Castellers de Cornellà es

va assolir un 3d7 amb agulla, un 4d7 i un pilar
de 5. Els Castellers de Santpedor van fer, per
la seva banda, un 3d6, un 3d6 amb agulla, un
4d6 i un pilar de 4. Els Castellers del Pla de
l’Estany van aconseguir un 3d6, un 3d6 amb
agulla, un 4d6 i un pilar de 4. Els Capgirats
de Castellar van sumar dos pilars de 4 aixecats per sota, d’entrada, un 3d6 amb agulla,
un 4d6 amb agulla, un 4d6 i dos pilars de 4 simultanis, de sortida.
En els darrers anys, els Capgirats han
aconseguit un gran protagonisme a la Festa
Major de la vila tot i la seva joventut com a
entitat castellera. A banda de participar en
la cercavila del pregó, divendres passat i ser
el pal de paller de l’actuació d’aquest dissabte passat, aquest diumenge la colla castellera
també té previst participar en l’espai de Vilabarrakes a les 23 hores. D’altra banda, la setmana passada van actuar a la Festa Major de
Sentmenat diumenge 1 de setembre.

Rocío Gómez

A punt per al Correfoc Infantil, i amb un cel
esquitxat de núvols grisos que retenien la
pluja com gladiadors, la tarda de diumenge de Festa Major va estar marcada per la
dansa i per la lluita de l’ETC per preservar
la tradició gegantera. A partir de les 18 h, el
Sol, la Lluna i l’Estal, els gegants de l’ETC,
van travessar el carrer Major i el carrer
Colom fins a arribar a la plaça d’El Mercat amb un cartell fixat al pit i un missatge rotund: “No puc ballar. M’ajudes?”.
La colla gegantera passa per un moment difícil i fins l’últim moment no va
poder confirmar la seva participació en
la Festa Major. Falten mans, o més aviat
esquenes, per portar els tres gegants de
Castellar i és per això que des de l’ETC i di-

versos voluntaris van fer l’esforç de portar-los
a plaça i fer-hi la plantada.
La Festa Major és un bon aparador per
enamorar les noves generacions de castellarencs i castellarenques, i aconseguir nous geganters perquè aquesta tradició popular segueixi viva i arrelada a la vila. De fet, durant la
plantada molts van ser els infants i joves que
es van interessar pels gegants i fins i tot van
provar de fer-los ballar.
Tot plegat va coincidir amb una efemèride ben curiosa de l’ETC. Des de la colla gegantera van recordar que dilluns passat va fer
40 anys de la revolucionària cercavila dels gegants i capgrossos de Castellar que va portar
alguns veïns de la vila al calabós per considerar aquesta activitat irreverent i ofensiva amb
els poders polítics, militars i eclesiàstics. Eren
temps difícils per fer humor i recórrer a la ironia, sobretot a l’espai públic.

pop rock flamenc | concert tellarencs: Sergi Camps (teclats) i

Els Mucca
fan ballar la
plaça Calissó

La banda local Mucca Failate va tornar a actuar a la Festa Major. || q. pascual

Ja fa anys que el de Mucca Failate és un
dels concerts esperats per Festa Major.
El seu públic, amb ganes de sarau desenfadat, cada vegada guanya més
adeptes ‘muccafailers’. I la festa es va
deixar veure, a la plaça de Cal Calissó,
de seguida que van sonar els primers
acords d’aquest grup vallesà format
per cinc components, dos d’ells, cas-

Adrián Velasco (guitarra), a més de
la resta de components que són Juan
Carlos Sánchez (veu, de Sabadell),
Sergi Gaitan (bateria, de Terrassa)
i Israel Pérez (baixista, de Badalona).
El concert, animat i descarat,
va fer ballar els presents, alguns vinguts expressament de fora, com un
grup de joves de Lleida. El seu vocalista, Juan Carlos Sánchez Juanka,
va confessar que estaven molt contents per la gent que hi havia anat.
“Tenim la sort que Castellar ens
rep sempre amb els braços oberts.
Oferim molta festa, hem presentat
el senzill ‘Rota’, que ha estat l’emblema d’avui”.
Un videoclip especial, el de

“Rota”, ja que les localitzacions es
van fer gairebé totes a Castellar. L’església de Sant Esteve, els jardins del
Palau Tolrà o el Centre Feliuenc, són
alguns dels protagonistes del vídeo
promocional.
El guitarrista castellarenc, Adri
Velasco, va confessar sentir-se molt
orgullós de poder tocar al seu poble:
“Davant de molta gent que conec.
La nostra intenció és que ballin i
gaudeixin molt, amb la nostra música pop rock flamenc amb aires de
reggae, ska i de vegades, amb una
mica de heavy”. Missió aconseguida! La nit va arribar a la plaça de Cal
Calissó a ritme dels Mucca Failate i
les seves “bonitas melodías”.
|| cristina domene
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crònica | tribut a queen

Als peus de Sa Majestat Freddie Mercury
Momo va tancar la nit
de dissabte passat
amb un multitudinari
concert tribut a Queen
a la plaça d’El Mirador

Rocío Gómez

No era gens fàcil sortir a l’escenari després de Rami Malek, que es va embutxacar un Oscar per la seva interpretació
de Freddie Mercury a Bohemian Rhapsody. Però Momo no va fer llenya. Justament, després de la projecció en pantalla gran del biopic del líder de Queen
a la plaça d’El Mirador, al punt de dos
quarts d’onze de la nit, Momo va desplegar veles davant d’una comitiva multitudinària. Les cançons de Queen i la figura
de Freddie Mercury viuen una segona
joventut. Una nova onada de públic de
totes les edats les reivindica com a veritables himnes vitals, i això es va palpar a la plaça d’El Mirador, perquè no
hi cabia ni una agulla.
Amb el vent a favor i el públic predisposat, Momo Cortés –el líder i cantant del grup– va obrir el concert amb
cançons com “I want to break free” o
“Another one bites the dust”, una aposta
segura per trencar el gel i fer cantar els
castellarencs i castellarenques. A banda
dels grans èxits de la banda, Momo va
avançar amb pas ferm i grans dosis
d’energia cap a composicions menys
conegudes pel gran públic com “Killer
Queen” o “Fat bottomed girls”, i fins i

Momo Cortés, el líder de la banda tribut a Queen, va guanyar-se el públic de la plaça d’El Mirador. || q.pascual

tot es va atrevir a oferir un medley instrumental dels primers discos. De fet,
Momo es presenta com un grup tribut
a Queen, com un homenatge que defuig
la imitació i que imposa un segell propi
i reinterpreta les cançons que han fet
immortal la banda britànica.
De camí a grans èxits com “Somebody to love”, “Don’t stop me now” o “The

show must go on”, Momo va fer una picada d’ullet a altres llegendes del rock
com Bon Jovi, Pink Floyd i fins i tot Michael Jackson. Amb els ànims ben amunt,
l’alegria contagiosa de la Festa Major i
el permís de Freddie Mercury, el públic
es va entregar sense reserves a hits com
“Living on a prayer”, “We don’t need no
education” o “Billie Jean”.

3
MIL

espectadors
van seguir
Momo

La traca final va arribar amb “We
will rock you”, i la cançó més esperada
de la nit: “Bohemian Rhapsody”. Silenci sepulcral amb els primers acords del
piano. Mòbils i mans al cel! I després del
primer “Mama”, la plaça va embogir, i va
acompanyar Momo Cortés per rubricar
una nit irrepetible i màgica, com ho va
ser Freddie Mercury.

crònica | joan rovira

L’entusiasme de la banda de Joan Rovira
Acompanyat de cinc
músics, el cantant
ebrenc va presentar
el disc ‘Dies millors’

Marina Antúnez

El cantant de les Terres de l’Ebre
Joan Rovira va oferir un concert el
diumenge de Festa Major acompanyat de cinc músics formant banda.
Fa dos anys –ell mateix ho va recordar durant el concert–, ja va visitar
la vila per oferir un concert de format més acústic i intimista, propi del
cantautor que era aleshores.
En aquesta ocasió, el músic presentava el seu últim disc, Dies millors,
parlant dels seus records, dels mo-

ments viscuts, de les seves aventures, dels seus anhels de futur. Amb
bon ritme i uns músics de qualitat,
Rovira ara sona diferent respecte a fa
uns anys. Sobretot, diferent de quan
va començar a interpretar cançons,
als carrers de París, només amb una
guitarra. Després del primer treball
Peix sense espina i del segon, Encara
tenim temps, el so ara canvia.
Un dels sons que modifica el
tarannà de Rovira és, sens dubte, el
dels vents que incorpora a les cançons. La trompeta, en gairebé tots
els temes, i el saxo, que també toca
Rovira en alguns moments, a més
de la seva fidel guitarra. De les cançons, un fil conductor seguia a ritme
de ventilador la guitarra i recordaven la rumba.
Diumenge, el grup del cantant
ebrenc s’entusiasmava a l’escenari
i no perdia l’energia, malgrat que el
públic –d’unes 500 persones– que
l’acompanyava ja estava una mica

Joan Rovira i la seva trompetista, en un moment de l’actuació. || q. pascual

desgastat de tants dies de Festa
Major i, segurament, no podia seguir el ritme saltant i ballant com,
en algun moment, reclamava Rovira.
Malgrat tot, va semblar que la
gent que va anar a veure el cantant
s’ho va passar bé. El dialecte ebrenc
entra bé per l’oïda, com també les
lletres de Rovira, senzilles, dolces,
divertides, una mica naïf, tocant la
fibra sense fer mal. Es tracta de lletres que parlen de la seva història de
músic i de la seva història d’amors
i desamors.
Si de Rovira cal destacar una
altra cosa és l’agraïment que sempre
té cap al públic, i cap a l’equip, tant
dels músics que ara fan banda amb
ell com la feina dels tècnics –sis persones controlant les taules a Castellar del Vallès–, els de marxandatge,
i la resta que l’acompanyen des de ja
fa uns anys. Joan Rovira és un músic
que valora el que té sense perdre la
seva innocència.
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EXPOSICIONS I ALTRES

DocsBarcelona del Mes:
‘Womanhood’

Exposició permanent: “Trenquem reixes per
la llibertat”
Exterior de l’Escola Municipal d’Adults

Divendres 13 · 20 h · Auditori
Municipal

Exposició permanent d’escultures de Josep
Llinares
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

Aquest divendres arriba a l’Auditori ‘Womanhood’, un aclamat documental que explica el viatge emocional a la cerca de la feminitat. La
keniana Beryl Magoko, directora i protagonista del documental,
va ser víctima de la mutilació genital quan era petita i ara necessita
sanar aquest trauma no superat.
Tot conversant amb altres dones
víctimes, intentarà trobar les respostes que necessita per decidir si
se sotmet o no a la cirugia reconstructiva. La pel·lícula, autobiogràfica i valenta, ha estat reconeguda
en l’àmbit internacional i guardonada amb diferents premis.

agenda

Exposició del concurs de fotografia artística:
41è Trofeu Joan Riera i 55è Concurs en color
El Calissó d’en Roca
Organització: Centre Excursionista de Castellar
Exposició “Castellar Cultural i Creatiu”
Fins al 30 de setembre, dt., dc. i dj., de 17 a 20 h;
dv., de 10 a 13 h
Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història
(c. Mina, 9-11)
Organització: Centre d’Estudis de Castellar del
Vallès- Arxiu d’Història

del 13 al 22 de setembre de 2019

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

Divendres 13

Diumenge 15

Divendres 20

Diumenge 22

20 h – CINEMA
DocsBarcelona del Mes:
Womanhood
Auditori Municipal
Organització: CCCV, Cal Gorina i
L’Aula

De 7.30 h a 12.30 h - PROPOSTA
18a Trobada de Tardor al
Puig de la Creu
Vetlla a Sant Maria i vista panoràmica del Vallès,
Portes obertes, esmorzar i activitats diverses
Sardanes amb la Punt Cat Cobla
Puig de la Creu
Organització: Amics del Puig
de la Creu

21 h – CINEMA
Filmoxarxa: Los Tarantos
Auditori Municipal
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès

17 h – PROPOSTA
Espectacle de màgia solidari
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Suma+ Castellar i
Associació El Rabeig, un espai on
créixer

Dissabte 14
20 h – PROPOSTA
Maridatge musical
A càrrec de La Posidònia i Andreví
Pastissers
Lloc: Terrassa d’El Mirador
Organització: Comerç Castellar
De 20 h a 22 h - PROPOSTA
18a Trobada de Tardor Puig de la
Creu
Puig de la Creu
Organització: Amics del Puig de la
Creu

9 h – PROPOSTA
Sisena Pujada de Gegants al Puig
de la Creu
Sortida des del carrer Major, 13
Organització: ETC
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

21.30 h - PROPOSTA
Concert: Salta al buit
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Espaiart i Corals
Musicorum

Dissabte 21
17.45 h – BALL
Festa country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
20 h – PROPOSTA
Concert: Salta al buit
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Espaiart i Corals
Musicorum
20.30 h - MÚSICA
La Tendresse, Hommage aux belles chansons, amb Anna Roig &
Àlex Cassanyes Big Band Poject
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
22.30 h – BALL
Nit de ball amb Chic to Chic
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

18 h – BALL
Ball a càrrec de Quin Ritme
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
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“

”

penúltima

El més important és veure allò que resulta invisible per als altres.
Robert Frank

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 13
DISSABTE 14
DIUMENGE 15
DILLUNS 16
DIMARTS 17
DIMECRES 18
DIJOUS 19
DIVENDRES 20
DISSABTE 21
DIUMENGE 22

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

L’Onze de Setembre
de 1931

CATALUNYA
ROS
YANGÜELA
FENOY
EUROPA
CASANOVAS
ROS
PERMANYER
PERMANYER
CASTELLAR

L’any 1931, després de la dictadura de Primo de Ribera, la commemoració de l’Onze de Setembre
va poder-se celebrar amb normalitat. A Castellar, l’Ajuntament va
organitzar una Festa Patriòtica a
l’Ateneu. L’acte s’obria amb un discurs de Lluís Montagut i combinava obres musicals, teatre, lectura
de poemes i cants corals. Hi van col·
laborar l’Esbart Teatral, el cor Violeta Castellarenca, l’Orfeó Castellarenc i l’Agrupació Esportiva. || fons:

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3
Servei d’urgència nocturn: a partir
de les 24 h es deriva a les farmàcies
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.
Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

DEFUNCIONS

jordi garròs || autor: jordi garròs
|| text: Roger rocavert || arxiuhistoriacastellar@gmail.com

INSTAGRAM · @lactual
@clarafogons
Panet rústic casolà

@carlota.sa
Castell de focs

@willieroman
Els focs del final de festa

Recomanació

Què és una reeducació
psicopedagògica?
Reeducar vol dir tornar a educar, és a dir, corregir els hàbits i les habilitats poc funcionals i ensenyar unes més eficients. La reeducació psicopedagògica es refereix a una intervenció específica
dirigida a infants i adolescents amb alguna dificultat relacionada amb l’aprenentatge escolar.
Sovint, aquestes dificultats poden ser provocades per dèficit d’atenció, problemes en la lectoescriptura i/o els aprenentatges matemàtics,
l’organització, l’ús de l’agenda i del temps d’estudi, bloquejos emocionals, baixa motivació, mal
comportament, etc.
La reeducació psicopedagògica proposa un
model personalitzat que ofereix a l’estudiant
la incorporació de noves eines i estratègies que
l’ajudin a desenvolupar les seves competències i recursos propis, millorant així el rendiment
acadèmic. Es realitza individualment, en parelles o grup reduït. Sol incloure l’assessorament
a pares i la coordinació amb l’escola.

Carlos Fernández Niubó
05/09/2019 · 50 anys
Valerià Luque Luque
05/09/2019 · 86 anys
Ivan Cubillas Duran
36 anys · 12/09/2019

Mónica Fernández Anguiano
Psicòloga general sanitària
Col. Núm. 16904
Asteroide B612, psicologia i educació
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la contra
j. serra

Jordi Serra
Fotògraf

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Crec que soc bona persona
Un defecte que no pots dominar?
Soc massa perfeccionista
Una persona que admires?
Chema Madoz
La teva paraula preferida?
Equilibri
Quin plat t’agrada més?
Arròs amb bolets
Un color
Blau
Un animal?
El gos
Un grup de música?
Els Manel
Un llibre?
‘Sobre fotografia’ de Susan Sontag
Un racó que vulguis fotografiar?
Parc Nacional d’Aigüestortes
Un racó de Castellar?
Can Casamada

”Els viatges formen part

de la meva vida perquè
són una cosa prioritària

“

Enamorat de la muntanya, porta sempre com a
companya de viatge la seva càmera, la qual nodreix amb
nous artilugis. La càmera també és la seva aliada per
documentar els nombrosos viatges que realitza pel món
Jordi Rius

· Quan vas pensar que la fotografia era el teu món?

El meu germà Vicenç tenia una botiga de fotos al carrer Major, la Tenda
de Fotos. Vaig començar a treballar
amb ell quan tenia 17 anys. A partir
d’aquell moment la fotografia em va
començar a interessar.
· Quina especialitat fotogràfica
et va agradar més?

A la botiga fèiem revelats, fotografies de carnet o alguna foto d’estudi.
Després de mica en mica em vaig introduir en la fotografia industrial.
· Va haver un moment en què
vas establir-te pel teu compte i
vas obrir botiga de fotografia a
Caldes de Montbui...

Sí. Tenia 28 anys quan vaig obrir la
botiga al carrer Montserrat d’aque-

lla població. Es pot dir que no coneixia ni el poble perquè hi havia anat
de passada. Quan vaig obrir la botiga, un arquitecte o un aparellador de
Caldes em va dir que si era bo triomfaria. Al poble hi havia poca oferta de
fotògrafs, només n’hi havia dos, però
estaven molt arrelats.
· Com vas aconseguir fer-te un
forat davant de la competència?

Tenia una formació autodidacta, de
fotografia sabia el que m’havia ensenyat el meu germà. A Caldes hi
vaig estar cinc anys, del 1988 al 1993.
Els calderins van començar a veure
que hi havia alguna cosa diferent en
la meva forma de fer. El boca-orella
va començar a funcionar i això que
tenia un local amb mitjans molt precaris. Però vaig fer molts casaments.
· Per què vas decidir plegar?

Vaig conèixer un fotògraf de Castellar, el Francesc Esteve, que es-

tava al carrer Barcelona. A partir
d’aleshores, vam fer un seguit de col·
laboracions. Vam acabar obrint una
botiga al Passeig, que va estar oberta des del 1993 fins al 2006. Vam estar-nos uns 13 anys, la mitjana del
que dura una parella.
· A part de les botigues, has fet
altres projectes?

Bàsicament considero que soc un
fotògraf documental. Aquí entraria la foto de casaments, la fotografia institucional o treballs concrets.
Estic molt content d’haver treballat
en el llibre dedicat a l’artista calderí Sebastià Badia. Vaig voltar per
molts llocs per fer fotografies de les
seves obres.
· També ets un gran aficionat als
viatges arreu del món...

Els viatges han format part de la
meva vida perquè són una cosa prioritària. Faig moltes fotos en els vi-

atges, però abans en feia menys perquè es tractava de rodets i de diapositives. Ara la cosa s’ha disparat de
forma exponencial.
· No fas uns viatges convencionals...

Sempre intentem viatjar fora de temporada. Potser abans no trobaves
tanta gent als llocs. Ara en trobes a
tot arreu. La idea d’aquests viatges
és descobrir racons del món que no
surten habitualment a les guies, encara que cada vegada és més difícil.
· Hi ha algun lloc que t’agradaria
anar on no hi hagis anat encara?

Nova Zelanda és un dels llocs on no he
estat. He estat a Austràlia i a Tasmània, però a Nova Zelanda, no.
· Quan vas a aquests llocs, tens
problemes a l’hora de fotografiar pobles indígenes ?

A Etiòpia, el guia em va avisar que no
fotografiés ningú. A la tribu dels afars

no els agrada gens que els facin fotos.
· Què fas amb les fotos dels viatges? En fas un recull o les mostres?

Les emmagatzemo. La idea és muntar un àlbum dels meus viatges.
Abans, quan es tractava de diapositives, en feia una tria.
· Un projecte recent teu és l’exposició ‘Identitat esculpida’ de l’escultora Mar Hernández...

Sí. Va ser una iniciativa personal de
la Mar per la necessitat d’expressió
artística arran d’un procés personal
de malaltia. M’hi vaig afegir juntament amb l’Helena Pielias, llicenciada en Belles Arts en l’especialitat d’imatge.
· Tens altres projectes personals?

En tinc molts, de projectes, que estan
apuntats o pensats. El fet de no ferlos no és qüestió de temps, dir això
sona a una excusa barata.

