617

DEL 18 AL 24 DE JUNY DE 2021

Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS
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“Farem un salt
endavant molt
important al poble”

Arriba un Sant
Joan més a prop
de la normalitat

SUPLEMENT
NITS D’ESTIU
PÀGINES
CENTRALS

ESPORTS | P14

Cara i creu
per al club
Futbol Sala
Castellar
L’equip de futsal aconsegueix salvar la
categoria en l’últim partit guanyant a la pista
del Cardedeu (3-4) en l’últim sospir
i s’assegura un any més la divisió d’honor
L’equip sènior masculí de vòlei es queda a un
pas de l’ascens en caure a casa contra el Torre
de Claramunt (0-3) i continuarà a 2a Catalana

A dalt, l’equip de futsal tot just després de certificar l’ascens
a la pista del Cardedeu. A baix, el sènior del vòlei fa pinya
després de caure eliminat al Puigverd contra el Torre de
Claramunt, que va passar a semifinals. || A.S.A./ C.L.
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Una revetlla per fer-la més a casa
Castellar acull la rebuda de la Flama del Canigó el dia 23 i les pastisseries i botigues de petards esperen remuntar vendes
Jordi Rius

No serà una revetlla com les d’abans
de l’esclat de la pandèmia, però com
a mínim es permetrà la reunió de
persones per a fer les revetlles particulars. També caldrà tenir en compte que l’oci nocturn reobre portes a
partir del dia 21 i algunes persones
es poden apuntar a alguna festa en
algun local, però que hauran d’abandonar a partir de les 3.30 h de la matinada. El Procicat també ha anunciat
que les trobades socials seran sense
límit de persones a partir de dilluns i
que el nombre de comensals als restaurants passa de 6 a 10.
Dimecres 23, a partir de les 20
h, hi haurà l’arribada de la Flama del
Canigó. La Flama arribarà cap als voltants de les 19.45 h a la plaça de la Fàbrica Nova i farà un recorregut amb
membres del CAC fins a arribar a la
plaça d’El Mirador. A la plaça es farà
un acte organitzat per la CAL, Assemblea.cat, Ball de Gitanes, Club Atlètic Castellar, Centre Excursionista
de Castellar, Gegants de l’ETC, ADF
de Castellar que compta amb el suport de l’Ajuntament. L’acte inclourà
la recepció de la Flama, parlaments,

Uns infants encenent unes bengales a la revetlla de Sant Joan del 2020. || Q.PASCUAL

la lectura del missatge de la Flama i
ballades de Gitanes, amb la presència dels gegants de l’ETC.
L’Ajuntament no té previst cap
dispositiu especial de control de la
pandèmia per la revetlla, “però sí controls d’alcoholèmia i de seguretat
ciutadana”, assegura el regidor de
Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva. A

hores d’ara, no hi ha cap foguera autoritzada. El regidor de Seguretat Ciutadana explica que “preveiem que
serà una revetlla controlada i demanem a la gent que pugui complir
amb totes les pautes de seguretat i
que vagin amb molt de compte amb
l’ús de gel hidroalcohòlic manipulant petards, perquè és perillós”.

un sant joan de traca

Hi ha ganes de celebració. I això ho
noten els venedors de petards. Joan
Navarro, de la botiga Davidana, va fer
dilluns una oferta de 2x1 per a la compra de petards que es tornarà a repetir
aquest divendres. “Va ser espectacular, ens va sorprendre molt. Habitualment fem dos dies amb ofertes

de 2x1 i el primer dia no acostuma
a venir gent”, constata Navarro. El
propietari de la botiga Davidana considera que “serà una revetlla bastant
bona, ja que la gent té ganes de tirar
petards”, encara que apunta que el fet
que el dia de Sant Joan s’escaigui en dijous “pot fer que la gent faci pont i el
passi al càmping o a l’apartament
i potser tindrem menys vendes” .
L’altre ingredient de la revetlla de
Sant Joan són les coques. Marc Andreví, de la pastisseria Andreví, confia a
tenir una bona campanya de vendes.
A la pastisseria, a més de les clàssiques de crema, crema farcida, fruita i
de llardons, “anem incorporant novetats com la de mascarpone o de
Nutella”. També, atenent el nombre
màxim de persones que es poden reunir, fan tres mides de coques: “la de
quart, 500 grams i quilo”.
Pedro Sánchez, de la Pastisseria
Sant Jordi, considera que, de moment
“no hi ha gaire ambient de festa, la
cosa està molt tranquil·la”. En aquest
establiment elaboren coques de brioix de crema, de nata, de cabell d’àngel, de trufa i de llardons en diferents
formats. I si el client se’n va de viatge,
“normalment acostuma a encarregar-nos-les abans de marxar”.
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Sensible descens dels delictes el 2020
La Junta Local de
Seguretat fa balanç
del darrer any policial,
marcat per la Covid

La Junta es va celebrar presencialment dijous passat a Ca l’Alberola. || AJ. CASTELLAR

habitants, 0,67 menys respecte el
2019 i 0,97 menys respecte els municipis de 15.000 a 25.000 habitants
de la província. El nombre d’infraccions de trànsit va disminuir de 3.413
el 2019 a 3.060 el 2020. D’aquestes,
un 56% corresponen a la zona blava,
un 38% a infraccions de les ordenances municipals, i un 6% a infraccions
del reglament general de circulació i
conductors que es deriven al Servei
Català de Trànsit. Respecte aquestes últimes, l’any 2020 es va produir un augment, ja que es va arribar
fins a 173, com a conseqüència de
l’increment del nombre de controls
de mobilitat (en què es van detectar
ITV caducades o pòlisses d’assegurança o permisos de conduir no vigents, per exemple). “Aquest índex
baix de denúncies, sumat al de la
baixa accidentalitat, ens dona a entendre que s’ha assumit un model
de ciutat amable que prioritza el
vianant per sobre dels vehicles. El
2020 només es va produir un ferit
greu en accident de trànsit i des de
fa anys no tenim cap víctima mor-

tal”, recorda Leiva.
També es va posar damunt la
taula el fenomen de les ocupacions
d’habitatges. El nombre de diligències obertes ha arribat a 33, si sumem
les ocupacions, les connexions fraudulentes a la xarxa o de subministrament d’aigua o oficis enviats als
jutjats. “Les ocupacions no estan
augmentant. De fet, s’estan reduint. Aquí s’ha fet molt bona tasca
la policia local en coordinació amb
Mossos d’Esquadra i amb l’ajuda
dels veïns. El que sí que ha augmentat són les incidències que
tenen de convivència i incivisme
a les cases ocupades que tenim”,
aclareix el regidor.
1.574 atestats instruïts

El nombre d’atestats introduïts al
Servei d’Informació Policial el 2020
va ser de 1.574. D’aquests, un 67% van
anar a càrrec de la policia local i un
33% van ser realitzats pels Mossos
d’Esquadra. Quant a la instrucció
penal, del total de 728 atestats instruïts, un 56% els va iniciar la policia

La pandèmia
cau al nivell
més baix
Després de gairebé un any, la pandèmia ha caigut a nivell de risc de
rebrot baix a Castellar del Vallès.
Va ser durant el mes de juny i mig
juliol de l’any passat que els contagis van estar sota control amb un
risc de rebrot per sota de 30, justament el nivell assolit a la vila aquests
darrers dies. A nivell global, Castellar ha viscut les darreres tres onades de la Covid-19 de més a menys:
amb un pic de contagis a finals d’octubre passat, quan el risc de rebrot
superava els 1.300 punts. La tercera i quarta onada han estat per
sota d’aquests llindars –800 i 500
punts respectivament– just coincidint amb la campanya de vacunació. A hores d’ara, la incidència
de la pandèmia a 14 dies a Castellar és de 61 casos per 100.000 habitants, la més baixa des de principis d’agost de l’any passat. Això es

C.D. / J.R.

L’any 2020 Castellar del Vallès va
reduir en un 20% respecte l’any anterior el nombre total de fets delictius. Segons s’assenyala en un informe elaborat per la policia local, l’any
passat a Castellar es van registrar
un total de 21 delictes per cada 1.000
habitants, mentre que l’any anterior el registre era de 26 delictes per
cada 1.000. En números globals, es
van registrar un total de 517 delictes, 128 menys que l’any 2019. Així
es va donar a conèixer en el marc de
la Junta Local de Seguretat que va
tenir lloc dijous 17 de juny, i durant
la qual es va presentar el balanç del
darrer any policial.
Segons assenyala el regidor de
Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva,
“l’any 2020 Castellar va mantenir
una activitat delictiva encara més
baixa del que ja és habitual, especialment per l’efecte del confinament i la pandèmia”. Respecte la
tipologia de delictes, destaquen en
primer lloc les estafes (161), especialment en l’àmbit digital, els danys
(138) i els furts (90). La resta correspon a les diferents tipologies de robatoris, que en un any han disminuït
de 196 el 2019 a 128 el 2020.
Una altra dada analitzada durant la sessió va ser el nombre d’actes aixecades per la policia local el
2020, un total de 361, per incompliment de les restriccions motivades
per la pandèmia. També a causa de la
disminució de la mobilitat, l’any passat es van registrar 3,9 accidents de
trànsit per cada 1.000 habitants, 2,1
menys respecte el 2019 i 0,6 menys
respecte la mitjana dels municipis
de 15.000 a 25.000 habitants de la
província de Barcelona. El nombre
d’accidents de trànsit amb víctimes
va ser tan sols de 0,53 per cada 1.000

EVOLUCIÓ | COVID-19

local, mentre que el 44% van anar a
càrrec dels Mossos d’Esquadra. Finalment, la policia local va efectuar
15 detencions, per 20 que van anar
a càrrec dels Mossos d’Esquadra.
Altres dades destacades són
el nombre de proves d’alcoholèmia
realitzades (672 en 67 controls), les
44 actuacions per incompliments
de l’ordenança de civisme i les 39
per infraccions de la normativa de
la tinença d’animals, els 249 serveis per motius de sorolls i les 47
intervencions en situació d’incendi. També es van posar de relleu un
total de 724 actuacions policials per
socórrer la ciutadania.
Finalment, es va informar del
nou equipament adquirit per la policia local, entre el qual destaquen un
dron i dos dispositius policials de gravació, fet que possibilitarà que en un
futur proper el patrullatge es pugui
dur a terme amb càmeres. “Serviran sobretot per controlar el medi
natural, els incendis, però també
que hi hagi una conducta adequada a la natura”, conclou Leiva.

25%

PAUTA COMPLETA
6.560 VACUNES

tradueix en uns 5 contagis confirmats setmanalment.
A Castellar ja tenen la pauta
completa de la vacuna 6.560 persones, això vol dir tenir el 25% de la població de la vila plenament immunitzada. Amb una primera dosi, la
vila s’acosta al 50% d’habitants vacunats amb 11.722 persones. Cal dir
que el Departament de Salut està
accelerant el procés de vacunació i
ja estan sent cridades totes les persones de la franja dels nascuts de
l’any 1971 a l’any 1981. || REDACCIÓ
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balanç equador del mandat

“De la pandèmia, Castellar en sortirà reforçat”
rar la gestió forestal de la mà dels propietaris. El futur passa per posar en
valor la qualitat mediambiental de la
nostra vila, un tresor natural que entre
tots hem de saber conservar.

ENTREVISTA
IGNASI GIMÉNEZ
Alcalde

· Deixem de banda la pandèmia per
parlar d’altres qüestions que han
estat notícia, com la continuïtat
de l’Escola Bressol El Coral, que va
posar en qüestió l’equip de govern.

L’alcalde de Castellar del Vallès repassa les principals qüestions viscudes els primers dos anys de mandat
municipal, marcats per la Covid-19.

Va ser una decisió precipitada, que no
vam saber llegir adequadament. És veritat que les xifres de natalitat durant
la pandèmia han caigut en picat, però
hem de veure durant els propers anys
si aquesta tendència és conjuntural o
estructural. El Coral, com vam rectificar, continuarà com a escola bressol.

J.G.

· A banda de l’emergència sanitària, molt present al principi de la
pandèmia, el repte actual és fer
front a la crisi que se n’ha derivat?

L’impacte de la Covid significarà un
increment de la desigualtat. Per una
banda, Càritas ha incrementat les atencions i des dels Serveis Socials també
han incrementat el número d’usuaris. Això és una realitat. Ara bé, continuem estant per sota del 10% de les
persones en atur i hem vist com Castellar ha aparegut entre els municipis
de més de 20.000 habitants amb més
renda per càpita. Són dades que podrien semblar contradictòries, però
que ens indiquen que aquesta crisi
no ha anat malament a tothom, sinó
que s’ha centrat en els que tenen feines més precàries i situacions de més
vulnerabilitat. Atendre aquests col·
lectius perquè no quedin enrere és el
que estem fent.
· El ple ha aprovat un pla d’inversions dotat en 8 milions amb els romanents de tresoreria existents.

La bona gestió econòmica dels darrers anys, amb una reducció dràstica
de l’endeutament que ara mateix és
simbòlic, ens ha permès mobilitzar la
major quantitat de recursos de tota
la història de Castellar. Això permetrà posar-nos al dia en temes de voreres, asfalts, places, edificis municipals,
avançar obres com les de l’Institut Escola Sant Esteve i impulsar un ambiciós pla d’energia fotovoltaica. Estem

· Alguna novetat sobre el conflicte
laboral de la policia local?
Ignasi Giménez en una imatge d’aquest dimecres al seu despatx d’alcaldia. || C.DIAZ

confiats que aquest pla serà un èxit i
que ens permetrà fer un salt endavant
molt important al poble, ja que invertirem el que no hauríem invertit en cinc
anys. Crec que de la pandèmia, Castellar en sortirà reforçat.
· El pla inclou la compra del solar de
la Playtex per a pisos de lloguer social. És el projecte més important?

Castellar és un municipi atractiu per
venir-hi a viure. Si continuem creixent en població és per l’oferta de promocions privades que es continuen
construint. Ara bé, cal complementar
aquesta oferta privada amb una de pública que permeti a la gent jove, i a la no
tan jove, i de Castellar, de poder emancipar-se i establir el seu projecte aquí.
Aquest és l’objectiu de la compra de la
Playtex, tenir una reserva d’espai per
destinar-lo a habitatge, especialment
de lloguer, a un preu just. A més a més,
l’espai de la Playtex és estratègic i ens
permetrà transformar la carretera
en una avinguda d’accés al municipi i
poder pacificar tot l’entorn.

· També avancen els treballs de
millora de l’Espai Tolrà, justament
molt a prop de la Playtex?

Sense fer massa soroll hem estat capaços de transformar una peça d’equipaments en desús en un dels pols culturals, esportius, juvenils, on tenen
cabuda des de dependències municipals a entitats del tercer sector, que ja
els agradaria a molts municipis més
grans que Castellar de poder-ne disposar. L’Espai Tolrà és una nova centralitat de la nostra vila, al voltant del
qual s’estan generant moltes sinergies.
· Aquest mandat s’ha posat fil a
l’agulla en la recuperació del Ripoll.

Si alguna cosa positiva ens ha portat
el confinament és que molts castellarencs han descobert el principal actiu
que tenim com a poble: l’espai natural.
Ens hem retrobat amb el nostre poble
i hem aprés a gaudir-lo de nou. Per fer
servir una metàfora: ens hem tornat a
enamorar de Castellar. Per això, des de
l’Ajuntament apostem per recuperar
espais oblidats, com el riu, i per millo-

Estem en vies de solució. La feina que
ha fet la policia local durant aquest darrer any ha estat excepcional, com s’ha
constatat en la darrera junta local de
seguretat. Crec que ja podem anunciar que a partir de l’any que ve incrementarem la plantilla del cos per donar
resposta a les demandes que ens han
plantejat per millorar el servei. A Castellar no tenim problemes de seguretat,
però hem d’adaptar la dimensió de la
plantilla de la policia a les necessitats
que tenim com a municipi.
· La pandèmia ha posat en un segon
terme el projecte estrella d’aquest
mandat, la piscina descoberta?

Aquest és un projecte al qual no renunciem, però que, donades les circumstàncies, hem hagut d’endarrerir. De fet,
continuem treballant en el projecte,
tant en la tramitació urbanística com
també en el projecte executiu. Serà un
projecte emblemàtic de la nostra vila
i ja anuncio que s’acabarà realitzant:
l’any vinent podrem començar a parlar del calendari.
· En aquests dos anys com estan
sent les relacions amb l’oposició?

Les relacions són fluides i agraeixo la
predisposició demostrada pels grups

per pactar el pla de recuperació que vam
aprovar en el ple. Tots hem entès que
això és el que ens demanaven els veïns i
crec que hem estat a l’altura del moment.
· Una de les qüestions que estan
sobre la taula a la majoria de municipis és com serà la seva Festa
Major aquest any...

La nostra previsió és que la Festa
Major serà molt més normal del que
pensem. És veritat que hi ha actes que
d’entrada ja s’han descartat, com el
Correlokals, que per la seva complexitat organitzativa és inviable. Ara bé,
la nostra idea no és de fer una Festa
Major reduïda, com planteja Sabadell, amb només dos dies d’actes, sinó
una Festa Major tan lluïda com sigui
possible. Ho dic amb tota la prudència, però aquesta Festa Major ha de
ser especial, punt de retrobament i
també d’arrencada.
· Sobre l’actualitat supramunicipal,
la qüestió dels indults és la més rellevant. Té una opinió?

Tot el que he dit i he fet durant aquests
anys en relació al procés ha estat per
facilitar el diàleg i superar la dinàmica de blocs enfrontats. Per a mi la divisió no és entre independentistes i
no independentistes, sinó entre el que
m’agrada nomenar ‘milloristes’, que
volen que la situació millori, i ‘empitjoradors, els de ‘quan pitjor, millor’. A
mi em trobareu sempre en el primer
grup i em sembla que els indults permetran trencar la lògica d’enfrontament i apostar pel diàleg fermament.
· Com es planteja el seu futur personal i polític en els pròxims dos anys?

Em veig amb força i energia renovada
per continuar al capdavant del govern,
aquests dos anys que falten de mandat
i els que calgui... Aquest és un projecte col·lectiu i, per tant, sempre estic a
la disposició dels meus companys per
al que considerin que puc ser més útil.
Jo em sento molt còmode amb aquest
equip de govern i em fa molta il·lusió
poder continuar liderant la transformació del meu poble.
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Ajuts a la mobilitat per poder estudiar
De les 518 sol·licituds rebudes, 432 s’han estimat favorablement

Una jove usuària d’autobús de la línia C1 en una imatge recent. || Q. PASCUAL

Redacció

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha resolt l’atorgament de subvencions per facilitar la mobilitat
per raó d’estudis. Aquest ajut, que
es va poder sol·licitar entre el 25 de
gener i el 26 de febrer, s’ha adreçat a
joves nascuts/des entre els anys 1995
i 2005 que es desplacen fora de Castellar per cursar estudis postobligatoris que no s’ofereixen al municipi.
Del total de 518 sol·licituds rebudes per part del consistori, 432
s’han estimat favorablement, cosa
que suposa una subvenció total de
43.128 euros. La subvenció consisteix en un ajut econòmic que s’adreça
a tots els i les alumnes que realitzin
graus universitaris, cicles formatius de grau mitjà o superior o pro-

VIA PÚBLICA | OBRES

Reobert al trànsit el
camí de Castellar a
Canyelles i Cadafalc
La setmana passada van finalitzar els
treballs d’assentament del talús esllavissat a causa de les pluges de l’any
passat a l’altura de la font dels Gossos.
L’actuació s’ha portat a terme utilitzant tècniques de bioenginyeria del
paisatge per reconstruir i estabilitzar
el talús deteriorat per l’esllavissada. A
partir d’una estructura metàl·lica inserida en el talús s’han construït uns entramats amb troncs de castanyer per
formar terrasses inclinades; tot seguit,
s’hi han sembrat espècies vegetals autòctones amb l’objectiu de naturalitzar i fixar el terreny. Al damunt, s’hi
ha instal·lat un teixit format per fibra
de coco que protegeixen la superfície
del talús i afavoreixen el creixement
de la vegetació. ||REDACCIÓ

grames de formació i inserció a fora
de Castellar.
Les 86 sol·licituds rebutjades
ho han estat perquè s’acrediten uns
estudis no previstos a les bases, perquè s’ha enviat o respost un requeriment i ha vençut sense poder subsanar-se o la sol·licitud s’ha presentat
fora de termini.
D’una banda, 92 estudiants castellarencs que es desplacen a Sabadell per cursar els seus estudis rebran
una subvenció de 80 euros cadascun,
mentre que 340 estudiants que tenen
els seus respectius centres d’estudi
en altres municipis percebran 105,20
euros cadascun.
Aquests imports corresponen a
les tarifes d’una targeta T-jove d’una
i dues zones, respectivament, un títol
per a joves menors de 25 anys que es
pot utilitzar de manera il·limitada du-

rant 90 dies consecutius.
majoria de viatges a barcelona

Cal destacar que un 26% dels estudiants que percebran els ajuts es desplacen a Barcelona, un 21% estudia a
Sabadell, un 18% més ho fa a Bellaterra (on hi ha la Universitat Autònoma
de Barcelona), un 12% a Terrassa, un
17% a la resta del Vallès Occidental i
un 6% a altres municipis catalans o
de la resta de l’estat espanyol.
Pel que fa als tipus d’estudis que
cursen els alumnes que han rebut la
subvenció, la majoria, un 57%, estudia
un grau universitari, un 31% cicles formatius de grau mitjà o superior, mentre que el 12% restant correspon a altres estudis que no es poden cursar
a Castellar. Podeu consultar la resolució de les sol·licituds a www.castellarvalles.cat/ajutstransportjoves.
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servei comunitari

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: alumnes de l’Institut Castellar a la ràdio, del Puig de la Creu amb els ADF, de FEDAC Castellar al jardí de l’OSB i del Col·legi El Casal en l’acte de reconeixement. || CEDIDES

La llavor per ser ciutadans actius
Alumnes de secundària dels quatre centres de la vila han fet el servei comunitari, que enguany s’ha adaptat a la pandèmia

Cristina Domene

El servei comunitari ha sabut adaptar-se a la situació i, si en el curs 20192020 alguns alumnes no van poder
acabar el programa per culpa de la
pandèmia, aquest any tots els participants l’han pogut finalitzar amb
èxit. Fins i tot s’han pogut realitzar,
en els darrers dies, diferents actes
de reconeixement, això sí, seguint
totes les mesures de seguretat. En
total, 327 alumnes de 3r o 4t d’ESO
dels quatre centres de Castellar que
ofereixen secundària han pogut desenvolupar un projecte relacionat
amb alguna entitat o equipament
municipal. El servei comunitari és
una acció que vol promoure que els
alumnes de secundària experimentin i protagonitzin activitats de compromís cívic, aprenguin en l’exercici
actiu de la ciutadania, i posin en joc
els seus coneixements i capacitats
al servei de la comunitat.
col·legi el casal

Els 21 alumnes de 3r d’ESO del Col·
legi El Casal han treballat, un any més,

amb l’entitat Suport Castellar. Per al
centre educatiu aquest és un projecte
clau tant per als estudiants que hi participen, com per al projecte educatiu
de l’escola. Per al seu director, César
Sánchez, durant les hores de servei
comunitari es produeix una evolució
en els alumnes que hi participen: “Comencen sense saber què és, amb voluntat de descobrir, i amb el temps
descobreixen un aspecte vital, que
és el fet de destinar un temps a altres persones, cosa a què avui dia,
amb el ritme amb què vivim i l’escala de valors que tenim, de vegades
no hi estem acostumats”. En el cas
d’El Casal, a més, treballar amb Suport Castellar, una entitat que cuida
la malaltia mental, els ajuda a descobrir el fet concret d’aquesta situació de
la malaltia. “A la valoració final del
curs es veu el recorregut que han
fet els alumnes, han gaudit d’allò
que no s’havien plantejat, que és
donar el seu temps a les persones”.
Sánchez opina que l’activitat s’ha de
mantenir perquè la consideren fonamental: “És la llavor perquè una vegada deixin l’escola, continuïn sent
ciutadans actius”.

institut puig de la creu

escola fedac castellar

institut castellar

Els 123 alumnes de 4t de l’Institut
Puig de la Creu van fer el servei comunitari durant el primer trimestre,
fet que els va permetre poder anar a
les entitats seguint les mesures imposades per cadascuna d’aquestes.
“Han col·laborat amb l’ADF, netejant el bosc, al Club Atlètic Castellar, escanejant documents, el Club
de Rítmica Clau de Sol, la Biblioteca i Ludoteca municipals i la Creu
Roja. Van fer les bosses de confeti
per al grup Il·lusió, una recollida
d’aliments i preparació de regals
per a Càritas Castellar. I els quatre alumnes de la Unitat d’Escolarització Externa Compartida han
fet la neteja del pati exterior de
l’Escola de Música Torre Balada.
Hem treballat amb moltes entitats
diferents perquè així els alumnes
poden escollir segons els seus interessos”, detalla la cap d’estudis,
Imma Hernández. La implicació ha
estat cabdal per tirar endavant el
programa: “Hi ha hagut un esforç
per part de tots per, en aquesta situació en què estem, poder realitzar aquest servei”.

Aquest any, a diferència d’edicions
passades, els 30 alumnes de 3r d’ESO
de l’Escola FEDAC Castellar han
treballat amb dues entitats: “Hem
col·laborat a organitzar una campanya del Banc de Sang i Teixits i
amb l’entitat de sempre, l’Obra Social Benèfica, que estem encantats
de fer-ho amb ells perquè fa molts
anys que hi col·laborem, des del
principi de tot, quan el servei comunitari encara no era obligatori,
però nosaltres ja el fèiem”, recorda
Rosa Maria Baró, cap d’estudis d’educació secundària. A causa de la pandèmia, les residències de gent gran
tenien restringides les visites i, per
això, aquest curs, en comptes d’ajudar les animadores socioculturals,
els alumnes han arreglat el jardí, amb
el suport d’un exalumne de FEDAC
Castellar que s’ha format en jardineria. El grup que volia fer-ho amb
la ludoteca i no van poder va realitzar un muntatge audiovisual sobre
la llegenda de Sant Jordi adaptada
per portar a la residència. “Ha estat
una experiència molt positiva per
a tots”, assegura Baró.

Els 153 alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Castellar que enguany havien
de fer el servei comunitari han treballat en petits grups bombolla amb
entitats com Ràdio Castellar, Càritas,
la Biblioteca Municipal Antoni Tort i
també amb l’ADF i la Creu Roja. Els
altres anys cada alumne s’apuntava a
l’entitat que li agradava més, es distribuïen per hores i setmanes i anaven a
l’entitat a fer alguna tasca. “Aquest
any, com que no podien estar amb
nens, ni amb avis, el que hem fet
ha estat com un petit treball de recerca sobre diferents temàtiques,
que han finalitzat en un servei per
l’entitat”, explica Loida Perich, coordinadora pedagògica del centre.
Treballar en projectes PBL,
és a dir, aprenentatge basat en projectes (segons la sigla en anglès), ha
estat molt profitós: “Dins del rotllo de la pandèmia i que sempre és
més profitós tenir contacte directe
amb l’entitat, el que han fet ha tingut molt de sentit, hem aconseguit
donar-li la volta al servei comunitari i en certes coses, l’hem millorat”, afirma Perich.

07

DEL 18 AL 24 DE JUNY DE 2021

educació
PANDÈMIA | PAU

Una selectivitat plena d’entrebancs
Tres castellarenques no es van examinar perquè estaven confinades

L’Institut Les Garberes,
segon lloc a Reus
L’Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes ha quedat classificat en segon lloc en la prova de Catskills de floristeria que s’ha celebrat
aquest dimecres a l’antic local de la Llotja de Reus. És el primer any que
s’ha celebrat aquesta categoria. L’alumna Núria Portolés ha representat
el centre castellarenc i ha competit amb altres instituts d’FP Catalunya.
El Catskills és el campionat de Catalunya de formació professional en què
els alumnes d’ensenyaments professionals d’arreu del territori català
competeixen en 38 oficis relacionats amb els estudis que estan cursant.
Núria Portolés ha apuntat que “vam haver de fer un seguit de composicions en molt poc temps”. Els exercicis van posar a prova el domini de
les tècniques bàsiques de preparació de materials, construcció, criteris
de composició amb materials i color, proporcions i presentació. “L’objectiu de la prova era la presentació final en un aparador dels arranjaments realitzats durant la competició”, explica l’alumna. || J. RIUS

Rocío Gómez

La selectivitat és un dels moments crucials pels quals passa qualsevol estudiant. Tothom es recorda d’aquests dies
decisius que per a molts joves marquen el rumb del seu futur. Dies de
nervis, jornades maratonianes d’estudi, un últim esforç, i enguany, mascareta, DNI i full en blanc per escriure què faràs el dia de demà. Però què
passa si, després d’un any de preparació, no pots culminar el viatge?
Tres estudiants de l’INS Castellar, Anna Bosch, Erola Homet i Abril
Caset, no van poder fer tots els exàmens de les PAU perquè van estar
confinades algunes de les jornades
de les proves per positiu Covid-19, i
per contacte amb positius. El Tribunal d’Incidències de les PAU, saturat
davant de l’allau d’expedients, no va
resoldre la sol·licitud de les tres castellarenques per fer les proves dies
després, tal com preveu el reglament
en aquests casos. Fins dilluns passat
el Tribunal d’Incidències no va confirmar que aquesta setmana podrien
acabar les proves que els falten. Di-

CONCURS | CATSKILLS

Anna Bosch, Erola Homet i Abril Caset, les tres estudiants afectades. || CEDIDA

marts passat, les tres estudiants van
ser convocades a la seu de la UPF de
Barcelona per fer els últims exàmens.
“Ens queixem de la manca de previsió del tribunal tenint en compte la
situació de Covid-19”, lamenta Abril
Caset. “Ha estat molt difícil poder
aconseguir el justificant mèdic, que
després de moltes gestions, ens van
fer des del CAP”, afegeix. “Fer-la al
juny és important per tenir plaça a

la carrera que vols”, reconeix la jove,
que vol estudiar Medicina. Les seves
companyes han apostat pels graus de
Filosofia i Química. Caset remarca que
tot i que van comptar en tot moment
amb el suport de l’institut, que les va
ajudar a gestionar tots els entrebancs
burocràtics, han estat “dies de molts
nervis, i fins i tot ens vam mobilitzar a través de xarxes socials i els
mitjans per obtenir resposta”.
L’alumna Núria Portolés durant la prova del Catskills. || LES GARBERES
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dia de l’orgull lgtbiq+

“Necessitem
referents trans”
Fins al 29 de juny el Mercat Municipal acull
l’exposició ‘Construccions indentitàries.
Work in progress’, de la fotògrafa Mar C. Llop
El Mercat Municipal acollirà fins al 29
de juny l’exposició fotogràfica Construccions identitàries. Work in progress,
de Mar C. Llop. La proposta cultural
s’emmarca en la programació del cicle
Omplim Castellar de colors de la Comissió Municipal per la Igualtat, amb
motiu de les jornades reivindicatives
del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia i del Dia de l’Orgull LGTBI, que
tindrà lloc el 28 de juny. “L’objectiu és
normalitzar una situació que cada
vegada es dona més en la nostra societat. El fet que una persona neixi
amb un sexe no vol dir que s’hi senti
identificada. Poder-ho veure en una
imatge és molt interessant i molt necessari, i en aquest sentit la proposta de la Mar és molt encertada”, explica Dani Pérez, regidor de LGTBIQ+.
Enguany, la programació d’actes
amb motiu de les dues jornades és fonamentalment cultural i es dissemina durant el mes de juny. “La cultura és una plataforma que ens ajuda
a posar en valor què signifiquen les

sigles LGTBIQ+, i donar veu al col·
lectiu, sobretot en moments com
aquest, en què s’ha produït un repunt de les agressions homòfobes
a ciutats com Barcelona. Encara
cal fer molta pedagogia”, afegeix.
Concretament, la mostra fotogràfica aplega una desena de testimonis de persones que han transitat, i els
acompanya de manera curosa i honesta en aquest viatge personal. La fotògrafa, activista i presidenta de l’associació de persones trans Generem!, Mar
C. Llop, va començar a treballar-hi el
2013, un projecte que finalment es va
materialitzar en un llibre que comparteix nom amb l’exposició, publicat
el 2017 per Bellaterra Edicions. En el
llibre es recullen una cinquantena de
testimonis. “En l’exposició hi ha una
petita part del projecte, la dels trànsits. Són fotografies dels canvis que
viuen les persones en els seus cossos quan decideixen transitar. Al
llibre dediquem alguns capítols a
parlar dels conceptes, a donar veu

Mar C.Llop, durant la preparació de l’exposició, la setmana passada. || J.BATALLA

a les persones o entrem a fons en
els vincles. Es despullen en les fotografies, però també en les paraules”, explica la fotògrafa. “M’agrada
molt ser al mercat, perquè així podran veure l’exposició persones que
potser no tenen l’oportunitat d’anar
a una sala d’art. Aquí s’ho troben, i
és una manera de visibilitzar el col·
lectiu trans”, assegura.
La Mar és una dona trans, i quan
va fer el trànsit es va adonar de la
manca de referents per a les persones del col·lectiu, per apoderar-los en
el procés. “Necessitem referents

trans, de vivències en què et puguis
emmirallar. És una manera que la
gent que se sent del col·lectiu pugui
tirar endavant, i que la gent que no
en forma part, ens conegui. La societat encara està molt estereotipada. Existeix molt de desconeixement d’alguns conceptes com el
sexe, que són els genitals; el gènere,
que és una cosa construïda quan ens
eduquen com a nens o com a nenes;
l’expressió, que és com ens mostrem
al món; i la sexualitat, és a dir, quins
desitjos tens envers altres persones”, subratlla.

Actualment, Mar C. Llop prepara un llibre a partir d’una exposició i
un documental que ha elaborat sobre
famílies trans, és a dir, que estan socialitzant un infant trans, i com viuen
aquest procés. A més, acaba de posar
en marxa un nou projecte fotogràfic
per visibilitzar les persones no binàries “que no es volen posar ni en el
calaix d’home ni en el de dona, sinó
que a partir de l’estereotip de femení i masculí, decideixen què volen
mostrar. El futur és no binari, que
cadascú sigui com vulgui tenint el
cos que vulgui”. || ROCIO GÓMEZ
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DIA MUNDIAL DELS REFUGIATS | CASTELLAR X LES LLIBERTATS

Una porta oberta a recuperar la sensibilitat
L’escriptora sahrauí
Mahayouba Mohamed
Salem presenta a
Castellar el llibre ‘Tella’
Guillem Plans

L’escriptora Mahayouba Mohamed Salem durant la presentació del llibre. || G. PLANS

L’escriptora sahrauí Mahayouba Mohamed Salem va presentar el llibre
Tella, a la Sala d’Actes d’El Mirador
aquest dissabte a la tarda. Convidada per Castellar per les Llibertats
amb motiu del Dia Mundial dels Refugiats, va agrair poder explicar el
que considera que és “un genocidi
tapat, una massacre planejada”,
en referència “als crims i a les atrocitats comeses contra la població
durant la Marxa Verda” del 1975,
la invasió de Marroc a la regió espanyola del Sàhara.
Com a conseqüència de la
Marxa Verda, l’estat espanyol va interrompre el procés de descolonit-

zació –que incloïa la celebració d’un
referèndum d’autodeterminació– i
abandona el territori. La Missió de
Nacions Unides per al referèndum
al Sàhara Occidental segueix activa, però el Marroc la refusa argumentant que no li correspón supervisar la situaciódels drets humans al
Sàhara. De fet, per al dret internacional, l’estat espanyol segueix sent la
potència administradora del Sàhara Occidental ja que, segons l’ONU,
l’acord tripartit de Madrid entre Espanya, el Marroc i Mauritània no és
vàlid, ja que no va transferir la sobirania sobre el territori ni va conferir
a cap del signataris la condició de potència administradora.
L’autora va agrair que fos convidada per poder explicar el rerefons
del seu llibre: “És molt important
per tota la gent que encara no sap
què passa al Sàhara. Aquest llibre obre els ulls a l’operació de la
Marxa Verda, amb el rei Hassan
II al capdavant, i el dolor que va
causar”. Acompanyada d’un pro-

jector, durant la presentació un vídeo
va mostrar diferents testimonis per
reforçar les idees que transmet en el
llibre. Mahayouba Mohamed Salem
va ressaltar que les seqüeles de l’operació encara són molts presents en
la societat.
“Significa molt que obriu la
porta a aquest tema. No per a mi,
sinó per al meu poble”, va afegir.
“Aquí es parla molt sobre temes
polítics d’arreu del món, però la
guerra del Sàhara és un tema oblidat. Com que torna cíclicament i
no té solució, aquí es deixa”.
Ferran Rebollo, membre de
Castellar per les Llibertats, va presentar l’acte: “Davant de tantes notícies tràgiques que rebem cada
dia, moltes vegades ens deshumanitzem i donem per fet que això
és així”, reflexionava abans que
comencés la presentació. “La xerrada ens parla de primera mà de
què es viu als camps de refugiats
saharauís i serveix per recuperar
la sensibilitat”.

CONCENTRACIONS | VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Rebuig als assassinats masclistes
La setmana passada va ser especialment cruenta pel que fa als assassinats i a les agressions masclistes.
L’Ajuntament de Castellar del Vallès
es va sumar a la convocatòria realitzada per la Federació de Municipis de
Catalunya i de la Federación Española
de Municipios y Provincias davant el
terrible succés de les dues germanes
menors assassinades pel seu pare a
Tenerife i l’augment generalitzat dels
feminicidis a Catalunya i a Espanya.
Per condemnar els crims i rebutjar la violència masclista, dimarts passat a les 12.30 h es van fer concentracions davant dels respectius llocs de
treball als equipaments municipals.
“El de les germanes de Tenerife

ha estat un cas especialment tràgic i ens ha fet evident que és una
realitat que malauradament s’ha
agreujat a causa de les circumstàncies que s’han viscut durant el
confinament. Totes les administracions –i l’Ajuntament de Castellar
del Vallès no pot ser una excepció–
s’han de posar rotundament en contra d’aquest nou tipus de violència
que estem veient cada vegada més”,
opinava l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, després de la concentració.
L’alcalde de Castellar del Vallès
ha afegit que “hem de ser capaços de
tenir una bona xarxa de prevenció
i poder actuar amb celeritat i rapidesa. Aquest és un problema de

masclisme, i cal dir-ho amb totes
les paraules”.
Les dades posen de manifest que
amb la finalització del confinament
domiciliari, situació que permetia als
agressors tenir controlades les parelles, les agressions i els crims han augmentat. “Si mirem les xifres, no és
que hi hagi hagut més denúncies,
però ara veurem també, en aquesta desescalada que aquest ha estat
un problema amagat, perquè hem
estat reclosos. Hem de posar tots
els instruments de què disposem
totes les administracions i és un
dels reptes dels propers mesos donades les circumstàncies”, ha conclòs Giménez. || C. DOMENE

Concentració davant de l’Ajuntament, als jardins del Palau Tolrà. || C. DOMENE
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Pau Castellví*

FOTO DE LA SETMANA

Cal que Castellar es
guanyi els joves

D
Comiat de la Roser i l’Anna Maria

La justícia espanyola: punts forts i punts febles
Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de Dret Processal de la UB i autor d’una extensa obra jurídica, va ser el protagonista de la conferència “La justícia espanyola: punts forts i punts febles”, de dimarts 15 de juny a l’Aula de Castellar. La seva capacitat divulgativa ha quedat demostrada amb la publicació
de llibres com El hombre que mató a Liberty Valance (Un alegato por la democracia y la libertad), en què a partir de la famosa pel·lícula de John Ford fa una
reflexió lúcida sobre la necessitat de la justícia en una societat democràtica
i civilitzada. També és habitual la seva presència en els mitjans de comunicació, perquè s’ha convertit en una veu autoritzada per comentar l’actualitat judicial. La conferència es va centrar en un diagnòstic sobre la justícia
espanyola que, encara que formalment sigui com la de molts països democràtics, té tres febleses molt clares, de gran impacte en les darreres dues
dècades: “Una creixent ideologització d’alguns jutges, un marcat conservadorisme d’una part del col·lectiu i un sistema antiquat d’accés a la carrera
judicial, de formació continuada i d’elecció dels jutges dels grans tribunals
i dels vocals del Consell General del Poder Judicial”. Aquests tres factors, a
banda d’altres problemes estructurals, són els que posen en qüestió la seva
qualitat davant la ciutadania. || TEXT I FOTO: AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Els Amics de l’Ermita de Les Arenes tornem a estar de dol, ens ha deixat
Roser Lleixà. Fa unes setmanes també ens va deixar Anna Maria Arasa, esposa de Josep Casanovas, membres del nostre col·lectiu. Recordem que en
el seu comiat la Roser comentava: “Ens ha deixat una gran persona, però
sobretot molt bona. Avui estan juntes”.
Joan i Maria Mercè, és una sort haver tingut una esposa i una mare com la
Roser, rebeu el nostre més sentit condol i una abraçada molt forta.
Roser... ermitanya major –tal com deia el pare Vidal–, durant 28 anys, per a
nosaltres, has estat com l’estrella d’Orient, ens has marcat el camí. Una persona plena de tendresa, generosa, sincera, amb un coratge que transmetia
confiança, molt planera i propera. En fi, un sol de persona que has passat la
vida estimant i sent estimada. De tot el que vas aconseguir a l’ermita, destacarem les misses dels primers diumenges de mes, la missa en recordança del Centre Excursionista, els magnífics altars de flors que muntaves el
8 de setembre, festa de les Verges Trobades, la il·lustració de goigs i també
l’encertada gestió per aconseguir els nous bancs. I tal com diuen els teus recordatoris, gràcies per tot el que ens has donat.
Anna Maria i Roser, segur que la nostra petita moreneta ja us ha acollit a
casa seva. Roser, una demanda, que des del cel continuïs el tutelatge per la
permanència viva i activa de l’Ermita de la Mare de Déu de les Arenes, que
tant estimaves i veneraves, i que has aconseguit de nou la seva esplendor.
Joan i Josep, costarà força fer-vos a la idea de l’absència de les vostres esposes, mentre això vagi passant, procurarem que la nostra presència i amistat no us falti. || TEXT: AMICS DE L’ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LES ARENES PINTURA: ROSER LLEIXÀ

urant l’any llarg de
pandèmia que portem, les persones
joves de Castellar (en
especial, a partir dels
18 anys) han anat constatant que
l’Administració en general i l’equip
de govern de l’Ajuntament de Castellar en particular no els oferia alternatives de lleure i d’oci a l’ambient que ells mateixos han hagut de
generar-se o bé virtualment, o a les
places i als carrers.
Els joves socialitzen, hi hagi o no pandèmia. El que marca la diferència és
si ho poden fer en un ambient segur
i regulat a nivell sanitari, seguint al
màxim les recomanacions, o s’han
de buscar la vida per fer-ho, sovint
en ambients menys segurs. Massa
vegades, pel fet de fer-ho, generacions senceres de joves són jutjades
i qualificades d’“imprudents”, “inconscients”. Sí, hi ha imprudència,
incivisme i despreocupació, però
malauradament aquestes no tenen
edat. L’experiència vital no necessàriament ho cura.
Una necessitat que des de Junts per
Castellar hem estat portant recurrentment a l’Ajuntament és la d’oferir a les persones joves del nostre
municipi alternatives segures de
lleure i d’oci; també nocturn, per què
no, ara que ja es permet amb cautela. En dues ocasions, el desembre
del 2020 (mitjançant moció al ple) i
a principis d’any, en una reunió de la
taula de crisi que des de Junts vam
proposar recuperar, vam proposar
que l’Ajuntament posés a disposició
dels joves del poble diversos espais
i equipaments de propietat municipal mitjançant activitats de lleure i d’oci. Aquesta és una de les més
de 45 propostes que hem fet des de
l’inici de la pandèmia, que l’equip de
govern sembla haver recollit. Fa un
parell de setmanes, gràcies a una col·
laboració amb Creu Roja –a qui cal
agrair la seva predisposició–, part
de l’Espai Tolrà s’ha obert perquè de
forma recurrent els joves del poble
en puguin fer un ús segur i regulat.
continua a la pàgina 11
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El rugbi, punt d’unió
del nord i del sud

N

o fa gaire anys, em
van convidar a l’estadi olímpic Lluís Companys a veure un partit de la USAP contra
el Toló. Tot i que el partit va acabar
amb derrota, aquell dia quelcom
màgic va passar i em vaig enamorar d’un esport, el rugbi i d’un club,
la USAP de Perpinyà. Precisament,
la meva afició als “Sang et Or” ha
coincidit amb la pitjor etapa esportiva de l’entitat, ja que la majoria
d’aquest temps l’equip ha jugat a la
2a divisió del rugbi francès, quan
era un dels pocs clubs que no havia
mai patit un descens.
Poc temps, vaig trigar a organitzar-me per visitar l’Aimé Giral, la
catedral del rugbi, i quedar-me més
impregnat de l’ambient, especialment quan s’entonen les estrofes
de “L’Estaca” de Lluís Llach o “Els
hi fotrem” de Jordi Barré al sonar
per megafonia.
Però, tot i així, els partits els veiem
amb certa distància, i els estereotips et feien pensar que hi havia una
barrera idiomàtica que ens dificultava integrar-nos en la comunitat
usapista. Amb aquesta sensació
agredolça i amb certa sol·licitud
vam celebrar l’ascens del 2018 i vam
patir la tornada a Segona Divisió
per la via ràpida del 2019.
Però com el 2014, quan tot ja semblava tornar-se gris, un grup de se-

PLAÇA MAJOR

JORDI NIÑEROLA
Seguidor de l’USAP

Aqui sem catalans. || JOAN MUNDET

“Al rugbi, el partit
dura molt més dels
80 minuts que hi ha
al terreny de joc”

guidors de la USAP del sud vam fer
un gran descobriment: Els Trabucayres, uns molt bons amics a la Catalunya nord, amb qui compartíem
afició per a un club i un esport, i la
mateixa llengua. Des d’aleshores,
seguir la USAP s’ha convertit en
una altre manera de fer país. Hem
descobert que al rugbi el partit
dura molt més dels 80 minuts que
hi ha al terreny de joc.
Tot sempre comença amb un bon
àpat de germanor, desprès el partit i, si s’escau, sempre ens queda
un tercer temps paral·lel al que fan

els jugadors. Visitant Perpinyà de
forma habitual, hem vist la il·lusió
que els fa a la gent del Rosselló que
els del “sud” ens interessem pel seu
club i per la seva manera de ser i
fer, i per la seva manera de parlar
català. I sense oblidar què n’és, de
divertit, córrer pels estadis de rugbi
del sud de França, senyera en mà,
a animar “les catalans”.
I aquest any ha tornat a passar. La
USAP ha tornat a quedar campiona de la Segona Divisió del rugbi
francès, cosa que la converteix en
membre del selecte Top 14, la Pri-

mera Divisió francesa i la millor
Lliga de rugbi de l’hemisferi nord.
Per tant, us recomano que aprofiteu
que un dels millors rugbi del món
es juga a poc menys de dues hores
de Castellar per apropar-vos-hi i
viure aquesta experiència.
Nosaltres us hi acompanyarem
encantats! I tampoc oblidem que
això ens omple un ventall de moltes aventures, qui sap si a Toló, a
Clermont, a Tolosa de Llenguadoc
o a París... en tot cas sempre ens
quedarà Perpinyà i la bona gent
de la USAP.

ve de la pàgina 10

Aquest és el camí.
Però compte, caldrà que dediquem
més esforços a aquesta part de la
població si ens la volem guanyar.
Aquesta reivindicació ve de lluny,
molt abans de la pandèmia. Castellar s’ha de posar al dia per animar
els seus joves a fer-hi vida. Un poble
que es queda sense joves de 18 a 30
anys és un poble que es queda sense
relleus al teixit associatiu, que perd
joves emprenedors en benefici de les
grans ciutats, que té menys artistes
i consumidors de la indústria artística i cultural. La llista de desavantatges és llarga. Davant l’actual situació cal que els joves participem
de les dinàmiques de l’Ajuntament
per fer sentir la nostra veu.
* Portaveu de Junts per Castellar

Núria Raspall *

Més enllà del
coneixement

L

a meitat dels aspirants a estudiar un
grau d’educació en
qualsevol universitat de Catalunya no

han superat les proves d’aptitud
personal, les PAP, que es fan des
del 2017 amb l’objectiu de fer més
exigents els requisits per ser docent i prestigiar l’ofici de mestre.
En un contundent informe de dues
pàgines i mitja, signat pel coordinador de les PAP d’Educació del
Consell Interuniversitari de Catalunya, el Sr. Josep Maria Cornadó,
es diu que un nombre considerable
d’estudiants tenen un “escàs hàbit
de lectura”, que una part dels aspirants “ha tingut dificultats per
recordar algun llibre llegit”, que
alguns fan “greus errors de comprensió lectora i expressió escrita”
i que els falten “referents socials
i culturals”. En aquest estudi es
parla d’aspirants a mestres, però
em sobtaria de la mateixa manera
si es parlés d’un periodista a qui li
faltessin referents socials i culturals o d’un advocat que fes greus
errors d’expressió escrita.
Crec que estudis d’aquest tipus
haurien de ser el punt de partida per fer-nos reflexionar sobre
quines capacitats ha de tenir una
persona per accedir a un lloc de
treball i quin pes han de tenir-hi
aquestes, perquè és evident que
s’han de valorar els coneixements
que cada professió requereix, però
fins a quin punt han de prevaldre
per sobre d’altres aspectes com
l’empatia, l’assertivitat o l’espe-

rit crític? Penso que més enllà
dels coneixements suficients que
es pressuposen a qualsevol metge,
tècnic o administratiu s’hauria de
posar en valor el fet de tenir un
mínim de cultura general, d’estar
connectat amb el món que ens envolta, de ser resolutiu, de saber
treballar en equip i ser polivalent.
Ara que m’ha tocat renovar-me,
m’adono que en 15 anys, el món laboral ha canviat molt.
Es parla molt de competències
tècniques o hard skills, que són les
que s’associen a determinats llocs
de treball i que són essencials per
desenvolupar una activitat laboral
concreta amb èxit. Però també es
parla de les competències transversals o soft skills, que són aquelles
habilitats, coneixements i actituds
que es poden posar en pràctica en
diferents professions i que són les
que ens diferencien de la resta de
persones amb els mateixos coneixements i experiència.
I aquí és on vull anar a parar: en
un món canviant com en el que ens
trobem, on moltes feines desapareixeran però també se’n crearan
de noves, quin pes li volem donar
a aquells aspectes que poden ser
tant o més importants que aquests
coneixements? Quin tipus de personal humà volem?
* Regidora d’ERC

José Leiva*

Un municipi tranquil i
segur

C

astellar és, independentment de la sensació que un pugui
tenir en un moment
donat, un municipi
molt tranquil i segur.
Segons les darreres dades que es
van donat a conèixer en el marc
de la junta local de seguretat, en
què participen els representants
dels diferents cossos de seguretat i emergències, el nombre total
de fets delictius registrats durant
l’any passat es va reduir un 20%.
És evident que una part important
d’aquesta baixada ve donada per
l’efecte de la pandèmia i el confinament. Però també hem de tenir
present que venim d’uns índex delictius molt baixos, cosa que ens
situa entre els municipis de les nostres característiques i dimensions
més tranquils.
També cal destacar la disminució
del nombre d’accidents de trànsit, així com de les infraccions de
la circulació.
El baix índex de denúncies i d’accidentabilitat semblen indicar que
els castellarencs i castellarenques

estem assumint un nou model de
municipi més amable, que dona
prioritat al vianant per sobre del
vehicle. La implantació del límit
de velocitat a 30 quilòmetres per
hora a la majoria dels nostres carrers ens fa pensar que encara podrem millorar la situació.
La policia moltes vegades és objecte de crítiques, que han d’assumir
com a servidors públics que són.
Però no podem oblidar les moltes
petites coses que fan durant el seu
dia a dia i que serveixen per fernos la vida més fàcil i segura. Per
això, m’agradaria posar en relleu
les 724 actuacions que els membres de la nostra policia local van
fer per socórrer els ciutadans,
auxiliant persones atrapades en
ascensors avariats, atenent persones en situació de vulnerabilitat que han patit caigudes a casa,
per exemple.
Malgrat aquests bons resultats, no
podem baixar la guàrdia. Necessitem millorar la dotació policial.
En aquest sentit, puc anunciar que
a partir del 2022 i durant els anys
successius estarem en disposició
d’augmentar la plantilla de la policia local. També millorarem els
seus mitjans amb un dron i diversos dispositius de gravació.

* Regidor de Seguretat Ciutadana
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Airtècnics obté el reconeixement
acreditat d’empresa sostenible
La firma del Pla de la Bruguera està especialitzada en cortines d’aire
L’empresa Airtècnics, ubicada al carrer Conca de Barberà del polígon del
Pla de la Bruguera, ha rebut el certificat d’empresa verda per part de la
consultora i distribuïdora d’energia
elèctrica Indexo Energia. L’empresa
especialista en cortines d’aire obté el
reconeixement d’empresa sostenible
perquè l’origen de l’energia que consumeix és íntegrament energia renovable o d’alta eficiència.
“El medi ambient i el compromís amb aquest s’ha convertit en
un dels pilars clau en què basem les
estratègies de negoci i producció”,
explica la companyia en una nota de
premsa. A més de l’ús d’energies renovables i altament eficients, a Airtècnics “ens esforcem a separar els
residus per al seu posterior reciclatge, utilitzem elements d’origen reciclat o biodegradable i duem a terme
petites accions que afavoreixen una
millor conservació del medi ambient com reutilitzar material d’oficina”. L’empresa considera que es posiciona a favor del medi ambient des de
fa anys “perquè la nostra principal

Alicia García, presidenta del PP, i el company de partit Francisco Rodríguez. || ARXIU

El PP escalfa motors

La seu d’Airtècnics al carrer Conca de Barberà del Pla de la Bruguera. || L’ACTUAL

raó de ser, les cortines d’aire, són
un producte de molt alta eficiència
energètica, perquè afavoreixen un
estalvi de fins al 80% d’energia en
la refrigeració o calefacció dels espais interiors”.
A més, fa anys que la coberta de la
nau de manufactura compta amb més
de 300 m² de plaques solars, cosa que
es tradueix en una reducció de 13 tones
d’emissions de CO2. També la resta de

productes del catàleg d’Airtècnics compleix amb la Normativa Europea ErP,
que estableix els requisits mínims d’eficiència energètica, baixes emissions de
diòxid de nitrogen i de nivells de so per
als motors i ventiladors. L’objectiu de
dur a terme totes aquestes mesures
mediambientals és complir amb les
pautes internacionals de reducció de
les emissions de gasos contaminants
fixades per a l’any 2030. || REDACCIÓ

Quan es compleixen dos anys del ple de constitució de l’Ajuntament, l’agrupació local del PP ha informat que comença a treballar de cara a les properes eleccions, que tindran lloc el 2023. Malgrat no tenir representació actualment a l’Ajuntament, la presidenta, Alícia García, assegura que ni han
desaparegut ni s’han quedat de braços plegats: “Hem continuat treballant a favor de Castellar i de la seva gent amb les poques armes de què
disposem. El temps passa molt de pressa i hem d’estar preparats per a
la propera contesa electoral”. Per aquest motiu han començat a perfilar
les línies d’actuació. Els populars ja avancen que el programa i el projecte
se centrarà en dos aspectes: d’una banda, defensar la Constitució: “Som
l’únic partit que reconeix sense complexos que és constitucionalista,
amb una ideologia definida i sense fer tombs. Per això tenim la porta
oberta a tothom que se senti decebut amb opcions polítiques poc clares
i que juguen a la indefinició”. D’altra banda, la presidenta aclareix que la
línia d’actuació del PP castellarenc seguirà apostant per la gent de Castellar i el seu benestar, sigui votant del PP o no: “La nostra intenció és reunir-nos amb tots els col·lectius de Castellar per escoltar les seves queixes i suggeriments i d’aquí, confeccionarem un programa que atengui
la majoria de les aspiracions de Castellar”. De moment, l’agrupació no
ha decidit qui serà el cap de llista. || C.D.
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Els Rubio, tàndem campió
a l’Enduret de Moià

Per diversificar els entrenaments
sobre dues rodes, Eric Rubio va
participar, juntament amb el seu pare,
en una nova prova del Campionat de
Catalunya d’Enduret, una disciplina
que es disputa en parelles i en què
els Rubio van imposar-se. La prova

disputada al Circuit Verd de Moià
va ser dominada per la parella, que
va arribar amb un avantatge de 23
segons sobre el següent classificat.
Rubio retorna a la victòria mesos
després i cada vegada està més
adaptat a la nova categoria de 65 cc.

La UE Castellar, a la fase final
Els blanc-i-vermells superen el Can Gibert (1-3) i s’enfrontaràn a la UE Quart a les semis de la final a quatre de Vic
Albert San Andrés

L’equip del barri gironí de Can Gibert
era l’últim escull per arribar a la fase
final de la Copa de Segona Catalana,
un rival complicat al qual la UE Castellar va saber superar tot i les condicions adverses del partit. Amb un 1-3,
els blanc-i-vermells jugaran les semifinals i ja són entre els quatre millors
equips de Catalunya, amb els millors
números de la categoria: vuit victòries
consecutives de vuit possibles.
Fins a 33 graus a les cinc de la
tarda, un camp molt petit, un rival
perillós i una afició bolcada en el seu
equip. Cap condicionant era favorable
als castellarencs, que feien el desplaçament més llarg de la temporada per
arribar al municipal de Santa Eugènia com a principal favorit, si més no,
per la trajectòria d’aquesta temporada i amb els millors números de tots
els participants.
Els primers minuts eren per a
l’equip local, més adaptat a les condicions del camp. Recordant terrenys com
el de la Romànica o del Matadepera,
ambientalment el municipal gironí era
el més semblant a un infern. Bolcats en
l’atac, els de Gerard Lechuga arribaven en diverses ocasions a la porteria
de Xavi Viso, tot i que l’ordre defensiu
visitant evitava cap mena d’ensurt.
Uns quinze minuts necessitaven
els de Juan Antonio Roldán per prendre mides i adaptar-se a la situació,
amb un David López immens –com ja
va estar als vuitens– desbordant en la
banda i assistint Marc Estrada en diverses ocasions. Els xuts a la porteria
del gegant Pau Valeros se succeïen

Els jugadors celebren el primer gol del partit a Girona. || A. SAN ANDRÉS

minut rere minut, però amb errades
del davanter centre castellarenc, de
la tripleta arbitral veient fores de joc
que no eren, o pilotes creuades des de
les bandes. Rodri feia lluir-se Valeros
en un xut de falta al 23 i López enviava una pilota fregant el pal al 34. L’extrem era qui assistia Estrada en el 38
per fer emmudir Santa Eugènia amb
el 0-1 i marxar al descans amb un marcador just.
Però poc va durar l’alegria en el
costat visitant, ja que en el 46, un enrenou per allunyar una pilota dins de
l’àrea era assenyalat com a penal pel
col·legiat, sorprenent fins i tot l’equip
local. José Flores executava la pena

màxima a la dreta del porter, on Viso
no era capaç d’arribar, cosa que va provocar l’empat.
El gol no va encongir els de
Roldán, que van ser capaços de seguir manant sobre la gespa i tenint
ocasions. En el 55 la connexió LópezEstrada va tornar a funcionar i el davanter de Castellar va definir a la perfecció una altra jugada magistral de
l’extrem sabadellenc.
La clau del partit va arribar al
minut 79, quan Valeros sortia a refusar
una pilota de manera molt agressiva,
emportant-se pel davant López, que
per sort, no sofria cap mena de lesió.
Valeros va saltar cap endavant amb

el genoll alçat i envestint a l’extrem
sense contemplacions –i sense possibilitat d’arribar a la pilota– en una desafortunada jugada que podria haver
acabat molt malament. L’àrbitre va
xiular penal i Álex Moreno, que havia
substituït Ernest López al 61, era l’encarregat d’executar el penal. El castellarenc enviava la pilota als núvols i
s’esborrava per complet del partit en
els minuts finals.
Amb l’1 a 2 i el partit controlat, el
CanGi es va negar a abaixar els braços
i, reforçats per l’errada, enviaven una
pilota al travesser en una perillosa contra en el 81. Una paradoxa del que podria haver estat el partit: de sentenciar a capgirar la situació.
Quan va saltar al camp al 87, Rafa
Moreno es va tornar fonamental per
resoldre la situació. Una recuperació
al centre del camp i deixant enrere la
defensa, va significar l’1-3 definitiu en
el temps de descompte i la classificació
per la tan lluitada final a quatre de Vic.
“Aquest era un partit en què
tocava treballar molt físicament i
estem molt contents dels jugadors,
que una vegada més han donat tot el
que tenien dins i assenten les bases
del que ha de ser la pròxima temporada, com ja es va fer la passada setmana”, va explicar després dels 90 minuts el tècnic assistent Tomás Ramos.
El capità de l’equip, Víctor León,
va admetre que “ha estat un partit
molt complicat, a l’altura del campionat que hem fet, però en un any
tan complicat com aquest, l’equip
ha demostrat que va a mort i estem
molt units, i això fa que hàgim pogut
guanyar tot en la primera ronda i
ara estiguem treballant junts per

aconseguir aquests resultats”. Viti,
amb una destacada actuació a Girona,
va valorar fins on pot arribar aquest
equip en competició: “Com diu sempre el míster, anirem partit a partit
i primer hem de jugar la semifinal
i intentar guanyar per arribar a la
final. Amb l’actitud de tot l’equip i de
l’afició segur que ho aconseguirem!”.
I és que com diu el capità, ara mateix, el Castellar és l’equip a batre. Tot
i el màxim respecte que tenen des del
club als rivals de la final a quatre, qui
hauria de fer por a la resta són els de
Roldán. Amb un equip fet inicialment
per mantenir la categoria, amb els
partits disputats han demostrat que,
en condicions normals, aquest equip
hauria estat capaç de lluitar per l’ascens a Primera Catalana, com ja va
aconseguir la 2016-17. A hores d’ara,
amb un altre panorama i condicions,
l’equip probablement hauria aconseguit l’ascens.
Els castellarencs van sumar la
vuitena victòria consecutiva en aquest
torneig i arriben a la fase final amb uns
números a l’abast de cap equip: vuit
victòries de vuit possibles, cinc en la
primera fase i dues en la segona, un
total de 22 gols a favor i només set en
contra (16-6 i 7-1) i amb Marc Estrada
en estat de gràcia, com a màxim golejador del grup amb 5 gols en la fase
regular i quatre entre els dos partits
de la segona.
Divendres la fase final enfrontarà el Castellar amb la UE Quart a les
19:00 h, mentre que el CD Almeda ho
farà a les 21:00 amb el CF Balaguer. La
final serà diumenge a les 19:00 h. Els
partits es poden seguir en directe per
l’fcf.tv i a l’app de la Federació.
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La prèvia, a Castellar
Les pistes d’atletisme van acollir les jornades
precedents al campionat d’Igualada

Albert San Andrés

Les pistes d’atletisme del carrer Garrotxa han tornat a ser la seu d’un esdeveniment atlètic important, amb
la disputa de la jornada prèvia dels
Campionats de Catalunya sub10,
sub12 i sub14. Un total de 88 clubs
han format part de la jornada esportiva, en què es van decidir els atletes
que participaran en la final que es
disputarà a Igualada a finals de mes.
Pel que fa a la participació local,
els atletes del CA Castellar van tenir
bones actuacions en totes les categories, en què va haver presència. En
la dels més petits, sub-10, els classificats per viatjar a Igualada van ser
Raúl López, 10è en llançament de
pilota amb una distància de 23,84 i
Edgar Pedrosa (7:01,08 s) tercer en
els 1.000 marxa. Pablo Ibáñez es va
quedar a prop en salt d’alçada (0,99
m) i en els 60 m (10:07 s).
En categoria sub-12, Eric Garcia va aconseguir un tercer lloc en
llançament de pilota, gràcies a un tir
de 29,55 m que el col·loca en el ter-

MOTOR | C.C. MUNTANYA

De la Vega,
excel·lent a
Les Ventoses
La X edició de la Pujada a les Ventoses
a Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès), prova puntuable per al Campionat de Catalunya de Muntanya, va
acabar amb un excel·lent cap de setmana per al castellarenc Xavi de la

cer lloc del rànquing català. Maria
Pinosa no va acabar la cursa dels
2.000 m, en què va retirar-se a falta
de dues voltes pel final, en una cursa
en la qual la calor de les cinc de la
tarda va marcar el desenvolupament
de la prova.
En sub-14, Ivet Ortuño va ser
la guanyadora en els 1.000 obstacles amb un temps de 3:17,65 s. Pol
Saperas va ser segon en triple salt
amb una distància de 9,99 m, i també
va destacar en els 80 m amb 10:77 s.
Feliu Homet serà a la fase final després de ser vuitè en llançament de
pes amb 8,49 m i serà acompanyat
per Ricard Martori, que va ser setè
(24,09 m) en javelina. Lucía Zorrilla
amb 1,28 m en alçada i Nin Martínez
amb 1,85 m en perxa van quedar-se
a les portes del viatge a Igualada.
campions al serrahima

Pel que fa als atletes màster, fa dues
setmanes l’èxit els va arribar al Joan
Serrahima de Barcelona, amb dos títols de campions catalans. Els atletes
Montse Rodríguez i Antonio Bono
van alçar-se amb l’or en els 1.500 m.

Vega, que segueix amb la bona progressió en el campionat, en què lidera en diverses categories.
La jornada de dissabte, marcada
per una intensa calor, va elevar l’exigència de les mecàniques, cosa que
va provocar moltes avaries durant
la jornada. Pel que fa al Peugeot 206
GT de De la Vega, un problema amb
el varillatge el va fer patir, però no el
va poder frenar per acabar en primer
lloc de la Challenger Junior, segon en
la general de la Challenger, primer de
categoria 2, primer de classe 5 i amb
un vuitè lloc en la general de turismes.
La jornada de diumenge va necessitar més estudi per rascar més

Una de les curses disputades durant la jornada prèvia als campionats de Catalunya, celebrada a Castellar. || CEDIDA

Rodríguez va ser la millor, amb
un crono de 5:06,43 s en categoria 4044, superant amb diferència la segona classificada. En la mateixa distància, Antonio Bono en categoria
45-49, va aturar el temps en 4:23,34
s, després de guanyar l’esprint final
Josep Antoni Gardeñes (4:23,83 s).

En javelina, Sònia Cerdán va
aconseguir el subcampionat de Catalunya en 45-49, amb un millor llançament de 17,40 m en la cinquena
oportunitat i a només 21 cm de la
guanyadora, Cristina Campos, que
ho va aconseguir en l’últim intent.
Pel que fa a la resta dels atletes

participants del club verd, Enric Vallmitjana (29,88 s) en 45-49 va aconseguir el cinquè lloc en els 200 m llisos, Oriol Rico (21:40,48 s) va ser 11è
en els 5.000 m 40-44 i Mohamed El
Haddad (17:10,28 s) va ser novè en la
mateixa distància en categoria 4549. || REDACCIÓ

dècimes que en la jornada anterior,
buscant la traçada ideal per millorar registres. Un minuciós estudi del
pilot va donar bons resultats, ja que
va millorar en tres segons els cronos
del dia anterior. Tot i ser un traçat on
es beneficia notablement la potencia,
el 206 GTI va acabar en sisè lloc entre
els turismes.
Les conseqüències, però, van ser
un toc a l’aleta a més de 160 km/h i una
llepada a la llanda al tocar la tanca.
Els resultats van compensar amb un
primer lloc a la Challenger Junior, a la
Challenger, en categoria 2, en classe
5, abans de la Pujada a Alp al juliol.
|| A. SAN ANDRÉS

Xavi i Albert de la Vega després de la Pujada a les Ventoses. || CEDIDA
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FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

FS CASTELLAR | 2A CATALANA

L’FS Castellar salva la
categoria en l’últim sospir

I el vòlei es queda a
un pas de l’ascens

L’equip assegura la plaça a Divisió d’Honor una temporada més

L’excel·lent temporada que ha tancat el sènior masculí de vòlei de l’FS
Castellar no va obtenir recompensa després de caure en l’avantsala
de la fase final. Els de Rafa Corts i
Dani Garcia no van poder superar
el Torre de Claramunt i romandran
una temporada més a Segona.
Fa quatre temporades, quan
l’equip masculí va començar a evolucionar de manera seriosa, ningú
podia imaginar que disputarien una
fase d’ascens. Però aquesta oportunitat ha sorgit aquesta temporada,
després de tancar una campanya
excel·lent en les dues fases regulars, en què els de Corts i Garcia
han estat superiors a tots els rivals.
Una derrota per 0-3 (23-25/1725/26-28) contra el Torre de Claramunt va trencar les aspiracions de
l’equip, que tot i quedar-se sense
l’ansiat ascens tanca la millor temporada de la història de l’equip. Tot
i anar a remolc al marcador durant
gairebé tot el partit, els castella-

rencs van posar-li les coses molt
difícils al rival, que va guanyar dos
dels tres sets, per només dos punts
de diferència.
L’equip de l’Anoia ha estat una
mena de bèstia negra per als castellarencs, que ha guanyat els dos
enfrontaments d’aquesta temporada: 2-3 en una primera fase en
què el rival va acabar en primera
posició, per davant de Barberà B i
Castellar. Els castellarencs que van
quedar segons en la segona part de
la Lliga van ser capaços de superar
el campió, el Barberà B, però des de
llavors, els resultats no han estat
els millors, i sumant dues derrotes
i una victòria.
En la fase final de diumenge, van estar presents el Barberà
B, Torre de Claramunt, el Víkings
Vòlei Prat i Llars Mundet B, que van
aconseguir l’ascens de categoria. La
fase final d’ascens es va disputar al
pavelló Elisa Badia de Barberà del
Vallès. || A. SAN ANDRÉS

L’FS Castellar celebra un dels gols marcats diumenge al matí a Cardedeu i que van donar la salvació a l’equip. || A. SAN ANDRÉS

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va
signar la permanència amb un agònic
empat a quatre contra l’FS Cardedeu.
En una jornada en què tot li va anar en
contra, l’empat va ser la millor notícia,
tot i que finalment, la derrota del Vilafant contra el Parets (3-4), no va fer necessari el punt aconseguit.
La tarda no va ser cordial per q
l’equip taronja, que es va trobar un 0-3
en contra en els cinc primers minuts i
tot feia preveure el pitjor. Els de Rubén
Jiménez es van despertar tard, però ho
van aconseguir, i van marxar al descans
amb un 3-4 que va deixar la porta oberta a la reacció en la segona.
L’equip rival, ja descendit fa unes
jornades, va patir la falta de reemplaç a
la banqueta i el Castellar va imposar la
superioritat física i va gaudir del control del joc. Tot i això, va ser un solitari
gol de David Pareja el que va donar la
tranquil·litat i la salvació momentània.
“Per dur que pugui semblar

som el millor equip de la categoria.
Va venir el Montcada i quan faltaven tres minuts anàvem empatats.
Fa dues setmanes va venir el segon i
amb només dos canvis vam competir.
Ens falta actitud i entrenaments conjunts per demostrar-ho. Entrenant
els 12 cada dia hauríem pogut lluitar
per guanyar la Lliga, n’estic convençut”, va explicar el tècnic Rubén Jiménez, que va tancar així la segona etapa
a la banqueta de l’equip taronja.

Manel López també va jugar el
que probablement va ser l’últim partit amb l’equip, després de més de 10
anys vestint la samarreta taronja i com
a referent en el joc d’atac dels castellarencs: “ha estat una Lliga complicada i amb moltes baixes. L’objectiu era
la permanència, que no s’ha produït
de la millor manera. Estem satisfets
per aconseguir-ho, però no per com
ha estat, que ens deixa una sensació
agredolça”. || A. SAN ANDRÉS

L’Aleví A, campió de lliga
L’equip dirigit per Pol Pérez va proclamar-se campió de Lliga a falta d’una
jornada per acabar i amb un partit
menys. Van superar el Parets per 0-5 i
van certificar el títol en una temporada
en què encara no han perdut.
Una acció d’atac de l’FS Castellar del partit al Puigverd de dissabte. || L’ACTUAL
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nits d’estiu

FemFestival,
novetat a les
Nits d’Estiu
La programació estiuenca promoguda
per la Regidoria de Cultura posa l’accent
femení amb un cicle de veus femenines,
però hi haurà balls, sardanes i humor

Redacció

Les Nits d’Estiu d’aquest 2021 es reprenen amb més ganes que mai i amb
alguna novetat destacada. Després
d’un any de parèntesi a causa de la
pandèmia, es planteja una programació variada durant els mesos de juny i
juliol, impulsada per la Regidoria de
Cultura, amb la col·laboració de diverses regidories, serveis municipals
i entitats de la vila.
La novetat principal serà el FemFestival, una proposta que farà visible el talent artístic femení i feminista,
que es concretarà en quatre concerts
protagonitzats per dones i que tindran lloc els dies 3, 4, 10 i 11 de juliol a
la plaça d’El Mirador, a les 21.30 h. La
iniciativa està impulsada per les regidories de Feminisme i de Cultura i pel
Comissionat de Promoció de la Vila.
Els noms d’aquest cartell FemFestival són els de Maria la Blanco,
Mabel Flores, Judit Neddermann i
Clara Gispert.
Maria la Blanco, que estrenarà el
FemFestival el 3 de juliol, és una cantant, guitarrista i compositora amb
estil d’influències musicals variades
que transiten entre els ritmes llatins,
la música mediterrània i el flamenc,
amb pinzellades de bossa nova o funky.
Mabel Flores actuarà el dia 4
de juliol. L’artista beu de la influència
mediterrània i sud-americana i com-

parteix missatges propis de la cançó
d’autor i pinzellades electrourbanes.
Dissabte 10 de juliol serà el torn de
Judit Neddermann, una de les cantants que trepitja amb força el panorama musical actual. Presentarà el
seu disc Aire (2021), que inclou onze
temes detallistes i dinàmics. La seva
veu cristal·lina i elàstica sonarà també
a Castellar.
Clara Gispert posarà el punt
final al FemFestival l’11 de juliol, amb
el directe de la seva aposta personal,
un projecte en què la música clàssica europea i la tradició del jazz, el
blues i el country del segle XX s’enfronten a les possibilitats del hiphop i el pop actuals.
Les artistes comptaran amb teloneres locals. En concret, Clara Sorolla, Elizabeth Taylor i les integrants
femenines del grup Lòxias.
El FemFestival es completarà
amb la projecció del documental Les
resilients, un film dirigit per Cristina Madrid que mostra una part de
l’escena feminista que està brotant
en els darrers temps a Catalunya i
a Espanya.
Les Nits d’Estiu també inclouen
dos altres plats forts musicals: dissabte 24 de juliol, Guillem Roma estrenarà el seu darrer disc, Kiribati, a la
plaça d’El Mirador, a les 21.30 hores.
L’endemà, 25 de juliol a les 21
hores també a la plaça d’El Mirador,
actuarà la banda Ginestà, encapçala-

Judit Neddermann, una de les quatre artistes del FemFestival. Actuarà el dia 10 de juliol. || CEDIDA

da pels germans Júlia i Pau Serrasolsas, guanyadora del Premi Enderrock
2020 per votació popular al millor
disc d’autor del 2019 amb el seu treball Ginestà. El cor de gòspel Di-versions oferirà la seva primera actuació
des del Nadal del 2019. La vintena de
cantaires, dirigits per Anna Esquius
i acompanyats al piano per Sergi Rodríguez, actuaran divendres 2 de juliol, a les 20 h, als Jardins del Palau
Tolrà. Per assistir-hi, cal inscripció
a diversions.corgospel@gmail.com.
I divendres 23, Marga Bargay actuarà a la Sala Blava de l’Espai Tolrà a les
19.30 h, en una proposta organitzada
per l’Orquestra Castellar.
altres propostes culturals

A les Nits d’Estiu també s’han programat quatre monologuistes que actuaran a la plaça d’El Mirador en el marc
de “La nit del riure”, una proposta de
Castellar Jove i l’Ajuntament que tindrà lloc els dies 9, 16, 23 i 30 de juliol,
a les 21.30 hores. Els humoristes En
Peyu, Pepi Labrador, Miguel Ángel
Martín i Eva Cabezas seran els encarregats de fer riure i somriure al públic

castellarenc les nits dels divendres.
Les nits dels dimarts 29 de juny i
6, 13, 20 i 27 de juliol Mi Tumbao Sabadell impartirà un curs gratuït de bachata i roda cubana. Serà a les 20.30
hores, a la plaça de Catalunya.
Els dimecres 7, 14 i 21 de juliol seran “Vespres amb Història”.
El Centre d’Estudis de Castellar Arxiu d’Història ha organitzat tres
esdeveniments culturals per apropar la ciutadania a personalitats i
fets històrics destacats de la vila. El
primer dia es dedicarà al poeta castellarenc Joan Arús, amb una lectura de poesies a càrrec de la secció
literària de l’entitat. Dimecres 14
es tornarà al passat vitivinícola de
Castellar, a càrrec de l’arqueòleg
Oriol Vicente, que inclourà un tast
de vins. La darrera sessió es dedicarà al cas de les dones jutjades a la
vila l’any 1619, amb una contextualització a càrrec de la historiadora
Gemma Perich i la lectura dramatitzada Jutjades per ser dones, a càrrec
de l’ETC. Per assistir a aquestes tres
propostes cal fer inscripció al web
http://centreestudiscastellar.cat.

Les Nits d’Estiu també tindran
espai per a les sardanes, els dijous 1, 8,
15, 22 i 29 de juliol, gràcies a les cobles
La Principal de la Bisbal, Sant Jordi
- Ciutat de Barcelona, Jovenívola de
Sabadell i Ciutat de Girona. Totes les
audicions, organitzades per l’Ajuntament i l’Agrupació Sardanista Amics
de Castellar (ASAC), tindran lloc a la
plaça d’El Mirador a les 21.30 hores.
El programa de les Nits d’Estiu
es completa amb les festes organitzades per diverses entitats. El dia 23,
amb l’Arribada de la Flama promoguda per la Cal de Castellar [veure més
detalls a la pàgina 2] . L’Associació de
Veïns de Can Font - Ca n’Avellaneda,
amb la col·laboració de la Penya Arlequinada, organitza la seva Festa Major
els dies 16, 17 i 18 de juliol, i l’Agrupació de Veïns del Pla celebrarà la 37a
Revetlla de Sant Jaume els dies 23 i
24 de juliol.

Es pot consultar tota la programació
de les Nits d’Estil al suplement
de les pàgines centrals
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CCCV I CECV-AH | XERRADA

Taula rodona sobre els cinemes de Castellar
Marina Antúnez

Dissabte 19 de juny, a les 11 hores i a
la Sala d’Actes d’El Mirador, el Club
Cinema Castellar Vallès i el Centre
d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història han programat una taula rodona titulada “Fem memòria sobre els
cinema a Castellar del Vallès”, en què
es pretén reunir en una xerrada distesa castellarencs i castellarenques
que tinguin coses a dir sobre el que
s’havia viscut als cinemes que van
funcionar al municipi.
L’objectiu de la taula rodona és
acabar de donar forma a una revista Plaça Vella dedicada a la història
del cinema a Castellar, i que es preveu que surti a finals d’aquest 2021.
La publicació vol explicar alguns temes cabdals en el recorregut
del setè art al municipi: Els orígens
del cinema i primeres experiències:
Cal Tort – La Pajerera, La Rabassada (1915-1920), Cafè Cinema Mundial
(El Coral) (1931-1934), el Cinema Excelsior (1916-194...), l’Ateneu Castellarenc (anys 20 - anys 80), el Centre
Parroquial (anys 40 - 1972), el Cinema Califòrnia (1945-1991) i, emmarcant tots els fets, el cinema com a fet
social, les sessions escolars, la producció cinematogràfica amateur a

CINECLUB | AUDITORI

‘My Mexican
Bretzel’ a
l’Auditori
La pel·lícula My Mexican Bretzel, de
Núria Giménez Lorang –directora
i realitzadora de documentals– es
podrà veure aquest divendres, a les
20 hores, a l’Auditori Municipal Miquel Pont. El film serà presentat, com
és habitual, pels membres del Club
Cinema Castellar Vallès.

El programa d’inauguració del Cine Califòrnia l’any 1945. || L’ACTUAL

posicions que s’han fet pel BRAM!,
la Mostra de Cinema de Castellar
que se celebra anualment a Castellar.
D’altra banda, i per això la taula
rodona, recollint el testimoni oral de
persones que tinguin records, experiències, anècdotes o, fins i tot, fotografies o programes antics de cinema a Castellar.
A la xerrada s’hi ha convidat tothom, especialment benvinguda serà
la gent que encara recorda les sessions contínues del Califòrnia, o el cinema que es feia al Centre Parroquial
o a l’Ateneu, el cineclub dels anys 60 i
70, les sessions escolars, etc. “Volem
copsar com es vivia el cinema com
a fet social quan a Castellar encara teníem sales”, diuen al Club Cinema Castellar.
Tothom qui tingui alguna història per explicar ho podrà fer. Per
inscriure-s’hi cal deixar un missatge amb els noms i cognoms al correu
electrònic info@clubcinemacastellar.com o al WhatsApp del cineclub
(644 34 92 11).
En la sessió d’aquest dissabte participarà l’historiador Llorenç
Genescà. També hi seran representades les entitats convocants de la
sessió, que serà enregistrada per
a la posterior elaboració d’ampliació documental.

Castellar, etc.
Entre alguns dels continguts
curiosos que s’han pogut documentar trobem, per exemple, la figura de
Marçal Ballús, impulsor del cinema a
Sabadell, que va portar el cinema a la
Ruixadora abans del 1905. O l’anècdota d’una nena de Castellar del Vallès de 12 anys que van trobar als anys

30 al port de Barcelona per agafar un
vaixell per anar a Hollywood a triomfar com actriu, com la Greta Garbo;
una polèmica a les pàgines de Forja
al voltant d’una sessió de cineclub de
l’any 1962 en què es va projectar la
pel·lícula d’Ingmar Bergman El séptimo sello, o la ja famosa anècdota en
la sessió de Trapecio en què el vicari

del poble va aturar la projecció per fer
fora de la sala tots els menors d’edat.
El cineclub ja fa uns mesos que
treballa en el contingut de la publicació; d’una banda, ho està fent amb
recerca documental al propi Arxiu
d’Història i aprofitant molt material
que ja ha estat confeccionat anteriorment pel CCCV per a diverses ex-

Aquest projecte és un documental que juga amb els límits de la realitat i la ficció, la veritat i la mentida.
És l’òpera prima de Giménez
i mostra el diari íntim d’una dona
de classe benestant, Vivian Barrett, il·lustrat per les filmacions
casolanes del seu marit León, un
ric industrial, entre els anys 40
i 60 de segle passat. Un diari en
què relata els seus anhels, passions, inquietuds, dubtes i pors,
amb els sentiments a flor de pell.
És un diari apassionant
d’una dona fascinant i aburgesada de la vella Europa, en el quql
ens sorprèn trobar diversos passatges de Paravadin Kanvar Khar-

jappali, l’autor favorit de la Vivian. Barrett relata de manera
superba la seva història i la profunditat dels seus pensaments,
en un contrast perfecte amb la
lleugeresa de les pel·lícules casolanes en 8 mm i 16 mm.
Amb dues nominacions al
Goya 2021 i Premi Gaudí a Millor
Documental, Guió i Muntatge, My
Mexican Bretzel és un dels grans
fenòmens que ens ha brindat el cinema espanyol aquest any.
La cinta està inclosa al Cicle
Gaudí i amb aquesta pel·lícula finalitza la temporada de cinema
d’aquest hivern-primavera a Castellar del Vallès. || M. A.

Moment de ‘My Mexican Bretzel’, el film que tanca la temporada a l’Auditori. || CEDIDA
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EL MIRADOR | LAB CASTELLAR

Impressores 3D per al pessebrisme
El Grup Pessebrista
ha gaudit d’unes
sessions que
barregen la tradició
amb la tecnologia
Marina Antúnez

El Grup Pessebrista de Castellar va
participar en unes sessions formatives al Lab Castellar d’El Mirador. Les
classes van tenir lloc dissabte 12, dilluns 14 i dimarts 15 de juny, per garantir un número d’assistents petit a cadascuna de les classes. En total, van
participar 25 pessebristes.
Aquests van poder fer un tast
de dues hores i mitja per conèixer
com es poden recrear el elements
pessebrístics amb impressores 3D.
Es tractava d’un curs per conèixer
la maquinària que hi ha disponible
al Lab Castellar. “No és un curs per
fer, sinó per aprendre a fer”, va deixar clar el professor, Marc Rojas ja al
principi de la formació.
Els pessebristes van poder fer-se
una idea de com poden aplicar aquesta
tecnologia al seu entorn pessebrístic.
Rojas va afegir que “també els ense-

nyarem alguns programes de disseny perquè sàpiguen com funcionen aquestes màquines”.
Oriol Torrecilla, que va fer suport a la formació, apuntava que “aquí
tenim moltes eines que permeten
passar d’un objecte digital a un objecte real”. Hi ha diverses màquines,
també, que permeten fer talls en dues
dimensions per fer assemblatge amb
3D, per fer maquetes.
Els pessebristes van aprendre
com funciona el món de la fabricació
digital, per entendre quins són i com
funcionen els diferents materials que
s’utilitzen per a les impressores 3D,
“material que determinarà la qualitat final de l’objecte que hem imprès”, afegia Rojas.
Els assistents també van poder
observar de prop diversos tipus d’impressores que actualment hi ha al
Lab: la de filaments, la de resina, la
d’aliments, així com també la talladora de vinil, la fresadora i la talladora làser. Van seguir les indicacions de
Rojas, que va ensenyar a fer anar la
maquinària.
El curs està orientat a oferir uns
“coneixements per a tots els públics, que tothom pugui aprendre
aquests programes de disseny”. Per
exemple, es van explicar programes
com el Thingverse, Blender, Thiner-

Alguns dels pessebristes que van assistir dimarts al curs del FabLab d’El Mirador. || M.A.

cad i l’Inskscape, entre d’altres.
Pel que fa al color de les peces,
els pessebristes es van interessar per
com fer el pintat final, i Rojas va aclarir que “normalment, s’imprimeix
amb color blanc i després es pinten
les figures a mà”. Hi ha impressores
que, si tenen més d’una sortida, poden
imprimir a dos o tres colors. “També
hi ha un material d’impressió soluble a l’aigua que serveix per fer de
suport mentre la peça va pujant
d’alçària”.

Els pessebristes van fer una valoració molt positiva del curs: “ha
estat molt enriquidor, es pot treure molt partit d’aquestes tècniques
en 3D, i segur que ens anirà molt bé
per completar detalls dels diorames
que fem”, deia una pessebrista. En
aquest sentit, podria ser que a l’exposició d’aquest Nadal 2021, alguns elements pessebrístics ja s’hagin creat
a partir d’aquesta tecnologia 3D que
tant va impressionar i agradar els artistes de l’entitat.

MÚSICA | ESCOLA

ven prop d’una trentena de músics de
diferents edats i repertoris, van anar
tocant durant tota la tarda.
Alguns dels combos ja tenen
una trajectòria llarga dins de l’entitat –és el cas dels adults Walking to
the Bar–, i d’altres, interpretaven el
seu primer cop “però van mostrar
una solvència que promet”, deien
des de l’entitat.
A més de les versions, també es
va poder sentir un tema propi d’un
dels grups, creat per Clara Sorolla i
Òscar Pérez, que van presentar per
primer cop i que van deixar entreveure la seva projecció dins la creació musical.

Els combos
d’AMC diuen
adeu al curs

Actuació d’un combo d’Acció Musical Castellar al Palau Tolrà. || CEDIDA

Diumenge passat els Jardins del
Palau Tolrà es van omplir de música dels diferents grups de combos
moderns de l’entitat Acció Musical
Castellar conjuntament amb l’Artcàdia, la seva secció d’escola de música i
amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Fins a 6 formacions, que suma-

ARTISTA | S. MORILLO

Més ART
a les
escoles
Sílvia Morilla, educadora
FEDAC i il·lustradora, és cocoordinadora del projecte ‘Més
ART a les escoles’. Va presentar el projecte dimarts 15 de
juny al carrer del Doctor Dou
21, de Barcelona. També hi van
participar Siro López, divulgador educatiu i artista multifacètic; Viqui Molins, activista social i religiosa teresiana; Imma
Verdaguer, directora del Centre de Recursos Pedagògics
d’Osona; Maria Paczkowski,
professora i investigadora en
art i educació;Queralt Segura i Alícia Villar; alumnes de
FEDAC Manresa i FEDAC Lleida, i Modest Jou, director general de la FEDAC. Impulsat per
la FEDAC, ‘Més ART a les escoles’ vol sacsejar els projectes
educatius per apropar l’art i la
seva diversitat de llenguatges
a tots els alumnes i educadors,
com a eix creatiu d’una educació profundament humanista.
També en el marc d’aquest projecte, fins al 15 de juliol es podrà
visitar al Raval l’exposició de
l’artista Siro López, que recorre les escoles amb obres que denuncien la situació de la dona,
la infància i la vellesa, tres col·
lectius especialment damnificats per la pandèmia. Aquesta
mostra itinerant vol estimular
les activitats que apropen l’artista i la seva obra als alumnes
i desmitificar els artistes com
a éssers diferents, tocats per la
vareta màgica de la creativitat
Més enllà d’aquesta exposició,
el projecte ‘Més ART a les escoles’ es proposa integrar progressivament l’art en projectes
transversals i interdisciplinaris
en totes les etapes educatives
de les escoles FEDAC.
|| REDACCIÓ
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BIBLIOTECA | CRÒNICA

BREUS

La fada Ginesta, última
protagonista dels contes
La Biblioteca Municipal reprendrà aquesta activitat el curs que ve

Moment de l’Hora del Conte Infantil; al centre, l’autora Anna Muro. || M. B.

Dissabte passat, la Biblioteca Municipal Antoni Tort va dur a terme la
darrera sessió de l’Hora del Conte Infantil d’aqueta temporada. La tècnica
del servei municipal Mònica Mimó va
emplaçar d’aqueta manera a tots els
usuaris habituals de l’hora del conte al

curs que ve. La fada Ginesta i la pedra
de la Lluna és la proposta que es va
poder gaudir aquesta vegada. Parteix d’un projecte educatiu i també
compta amb un llibre que porta el mateix nom.“Forma part d’un projecte que es diu ‘Ginesta’ i que pretén

conscienciar en dos sentits: educació ambiental i educació emocional”, apuntava l’autora, la sabadellenca Anna Muro. Ella és psicòloga
i treballa en l’educació emocional. En
aquest sentit, tots els beneficis derivats del llibre i les activitats del projecte es destinen a l’Associació per
a la Defensa i l’Estudi de la Natura.
La sessió va consistir en una
introducció al conte per part d’Anna
Muro, una manipulació de titelles a
càrrec de Bel Forrellad –també psicòloga– i l’acompanyament musical
de Marina Antúnez. Els infants van
endinsar-se al món fantàstic de les
fades, una creació que vol convertir
Sant Llorenç del Munt i l’Obac en un
món màgic. Aquesta immersió en la
natura pot ajudar a pal·liar a problemes de salut associats al sedentarisme com l’estrès, l’ansietat, la depressió, els TDAH, els transtorns
alimentaris, etc. || REDACCIÓ

SALA DE PETIT FORMAT | PRESENTACIÓ

‘La bella dama sense pietat’, de Miquel
Desclot, es va presentar a l’Ateneu
El traductor i poeta Miquel Desclot ha publicat un llibre de poesies de poetes anglesos titulat La bella dama sense pietat, de l’editorial Vitel·la (col·
lecció “Poesia”). L’obra recull versions poètiques que ha anat fent al llarg
de 40 anys. De fet, va néixer d’una forma paral·lela al llibre que ha rebut
el Premi Carles Riba, Despertar-me quan no dormo.
La presentació de tots dos llibres es va fer dijous 10 de juny a la Sala de
Petit Format de l’Ateneu i va comptar amb la intervenció de Jaume Aulet i
Anton Carbonell, coneixedors de l’obra del poeta Desclot. A l’acte, Desclot
va apuntar que “tinc gairebé 70 anys i moltes carpetes per tancar”, referint-se als arxiu de feines que ha anat fent durant tants anys i que guarda a l’ordinador. També va dir que si es va presentar al Premi Carles Riba
va ser “només després que morís Josep-Ramon Bach, un bon amic que
sempre es presentava al premi”. A l’acte d’aquest dijous s’hi van trobar
una vintena de persones. ||TEXT: M. A. / FOTO: R.G.

BIBLIOTECA | CICLE

PROPOSTA | GIRONA

La traducció
literària clou el
cicle d’entrevistes

La poesia d’Òscar Rocabert sona
a Artsperiències 2, a Girona

El traductor especialitzat en teatre
Joan Sellent va repassar la seva trajectòria en una entrevista realitzada per l’estudiant de 1r de batxillerat
León Guerrero, amb la qual es va tancar el cicle ‘El món del llibre als ulls
de...’ organitzat aquesta temporada per la biblioteca. Sellent va posar
en valor la tasca dels traductors literaris. “És més fàcil trobar un programa informàtic que escrigui una
novel·la que un que pugui traduir
una novel·la”, va resumir Sellent.

El proper 2 de juliol torna una proposta d’Artsperiències, aquesta vegada, al Centre Cultural de la Mercè,
de Girona. L’equip està format per
Òscar Rocabert amb la poesia i textos, juntament amb la dansa de Bel
Carruana, la música de Xavier Piquer, el disseny de vestuari i atrezzo
d’Imma de Batlle, el violí d’Elisanda
Prats, el violoncel de Muntsa Sitjà,
el fagot de Toni Beamud, els teclats
d’Albert Cañadas i vents i l’electrònica de Xavier Piquer. Parteixen d’una

El traductor Joan Sellent mostra un dels llibres que va llegir en la infància. || J.G.

proposta elaborada a partir de diferents ingredients: sons, accions, moviments, paraules, imatges, volums,
però oberta a d’altres elements com
ara el públic assistent, l’espai i, fins i
tot, l’atzar. Per convertir-les en música, teatre, dansa, literatura, arts
plàstiques i visuals.
No és un concert, ni un espectacle de dansa o teatre, ni un recital, és
una barreja de sensacions, que dialoga amb les expectatives generades i
que crea un impuls únic.
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DESTAQUEM

EXPOSICIONS

Cursos de sardanes
Dimarts
De 20 a 21.30 h
Espai Tolrà

L’Agrupació Sardanista
Amics de Castellar engega nous cursos de sardenes per a adults. Es porten
a terme cada dimarts, de
20 a 21.30 hores, a l’Espai
Tolrà. Les inscripcions es
poden fer al telèfon 606 90
62 51 (Montserrat). Serà
obligatori l’ús de mascareta i es posarà hidrogel
a disposició dels inscrits.

agenda

Exposició: “Josep Carner. Dir molt en un mig dir, seria mon afany”
Fins al 29 de juny a la Biblioteca Municipal
Organització: Servei local de Català i Biblioteca Municipal Antoni Tort
Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Exposició: “En trànsit. Construccions indentitàries”
Projecte de Mar C. Llop.
Exposició fotogràfica que mostra el trànsit de les persones trans
Fins al 29 de juny, al Mercat Municipal, en horari d’obertura de l’equipament
Organització: Ajuntament (Regidoria de LGTBIQ+)
Exposició de ‘urban sketching’ de Toni Ribas
Taverna del Gall
Juny i juliol, de dimarts a dissabte, de 17 h a 24 h

del 18 al 27 de juny de 2021

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

DIVENDRES 18
9.30 h - PROPOSTA
Cicle de tallers d’emprendoria
4.0: “Certificacions i
homologacions”
A càrrec de Laura Calvo Duarte,
responsable d’R+D+i del CIM-UPC
Sessió virtual. Inscripcions
a www.castellarvalles.cat/
activitatsempresa
Organització: Ajuntament

20 h – CINEMA
Cicle Gaudí: My Mexican Bretzel
Entrades a
www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès

DISSABTE 19
11 h – PROPOSTA
Taula rodona: “Fem memòria del
cinema a Castellar”
Inscripcions al tel. 644 34 92 11 o a
l’a/e info@clubcinemacastellar.com

Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès i Centre d’Estudis
de Castellar – Arxiu d’Història
19 h - XERRADA
“El hermano gemelo. De la fusión a
la desfusión”
A càrrec de Jaume Valls, professor
de psicomàtica
Plataforma Zoom
olenoscastellar@gmail.com
Organització: Gemma Capel i
Maribel González

DIMECRES 23
20 h – PROPOSTA
Arribada de la Flama del Canigó
Pl. d’El Mirador
Organització: CAL, Assemblea.
cat, Ball de Gitanes, Club Atlètic
Castellar, Centre Excursionista de
Castellar, Gegants de l’ETC, ADF
de Castellar. Amb el suport de
l’Ajuntament

60.000 visites web mensuals
www.lactual.cat

#lactualesinformacio
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“

”

Les persones canvien i generalment s’obliden de comunicar l’esmentat canvi a la resta.

Lillian Hellman

penúltima

TELÈFONS DINTERÈS: Ajuntament 93 7 14 40 40 · Fax Ajuntament 93 714 40 93 · Policia 93 7 14 48 30 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat 092 · Bombers 900 131 326 · 93 714 49
51 Ràdio Castellar 93 714 43 40 · Casal Catalunya 93 715 89 98 · Casal Plaça Major 93 714 36 55 · CAP 93 747 11 11 · Servei de Català 93 714 30 43 · Centre de Serveis 93 747 10 55 · Ambulància 061 Funerària Castellar
93 727 74 00 · Tanatori 93 747 1 2 03 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OSB 93 7 14 53 89 · ACC 93 7 14 6 7 39 · Recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 93 7 14 3 7 75 · Parròquia 93 714 52 83

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 18
DISSABTE 19
DIUMENGE 20
DILLUNS 21
DIMARTS 22
DIMECRES 23
DIJOUS 24
DIVENDRES 25
DISSABTE 26
DIUMENGE 27

POSTALS DE CASTELLAR

PERMANYER
FENOY
YANGÜELA
CATALUNYA
FENOY
EUROPA
CASTELLAR
BONAVISTA
EUROPA
CASTELLAR

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya Núria
655 41 61 41 · 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
27/05/21
Francesca Ginestos Castellet · 75 anys
10/06/21
Maria Serrano Mercado · 73 anys
14/06/21
Miguel Pérez Torres · 53 anys

Piscina del Casino de Sant Feliu del Racó, anys seixanta
Sant Feliu del Racó ha estat un nucli d’estiueig pels seus atractius naturals, per la seva proximitat al riu
i per la tranquil·litat que ofereix. Amb el creixement urbanístic de principis dels anys seixanta es creà el
Casino de Sant Feliu del racó, que va ser un centre social, sobretot dels estiuejants, amb instal·lacions
esportives modernes. A la imatge, la piscina del Casino de Sant Feliu del Racó, al capdavall del carrer
de Brutau, a principis dels anys seixanta. ||FONS FOTOGRÀFIC ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLAR DEL VALLÈS

INSTAGRAM · @lactual
@tsegui
L’albada

@2004carmeperarnau
Pastís de doble aniversari

@marinaantunezferrer
La carxofera fa carxofes al juny?
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la contra
Q. PASCUAL

Adrià Vicente
Aspirant a cineasta i músic

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Obsessiu
Un defecte que no pots dominar?
Compulsiu
Una persona que admires?
La meva mare
La teva paraula preferida?
‘Miedo’
Quin plat t’agrada més?
Hamburguesa
Un grup?
The Smashing Pumpkins
Un llibre?
Qualsevol del meu avi, Josep Gibert
Un país?
EUA, Nova York
Una pel·lícula?
‘El club de la lucha’
Un racó de Castellar?
Casa meva
Un projecte?
Treure un àlbum, formar una banda i
una famíla amb dos fills

”No m’ha fet mai por

tocar en directe, és el
que més m’agrada

“

Amb només 15 anys, ja té les idees molt clares,
vol dedicar-se al cinema i a la música. Totes dues
passions l’acompanyen des de fa anys i ja s’ha
format en aquestes disciplines artístiques
Marina Antúnez

· Quan i on vas començar a
aprendre música?

Vaig aprendre a l’Escola Municipal de Música Torre Balada, estudiant la trompeta com a primer
instrument, amb 5 anys. Més tard,
als 12 anys, vaig començar amb la
guitarra elèctrica, i he seguit, ara
fent classes amb el guitarrista Alan
Pardo, el nòvio de la meva mare. La
trompeta era més pròpia del jazz
i a mi sempre m’ha agradat més el
rock. Amb la guitarra em va més bé.
· Quins són els teus referents
musicals actuals?

Nirvana, per les cançons menys famoses, el guitarrista Alan Pardo i
el grup The Smashing Pumpkins.
· T’agrada tocar amb altres companys músics o prefereixes fer-

ho com a solista?

He tocat amb gent, sí, i al principi
teníem una banda que anava bé,
amb amics. Però toco, sobretot, sol.

nya, i això m’agrada. Quasi sempre
canto cançons pròpies. També he
gravat cançons i algun videoclip.
· També t’agrada el cinema, oi?

· No només toques, sinó que
composes les teves cançons?

Doncs sí, les escric. El meu pare
em va ensenyar els tres primers
acords amb la guitarra i a partir
d’aquí vaig fer una base i una melodia. Des que vaig agafar la guitarra he seguit amb ella fent classes particulars. El meu nom artístic és Adrià ViGib perquè agafo els
cognoms dels meus pares, Vi de Vicente i Gib de Gibert.
· I tocant en directe?

També. He tocat en directe. Potser
vaig començar a les jam sessions de
Cal Gorina o al Calissó, ara no ho
recordo. No m’ha fet mai por tocar
en directe, és el que més m’agrada .
A l’escenari crido i no em fa vergo-

Doncs sí, el cinema m’agrada des
que m’agrada la música. Ja m’agradava molt de petit, això de veure
la televisió. Amb la meva mare, la
Blanca, veia pel·lícules de crims, i
amb el meu pare, l’Oriol, de terror.
De tots els estils. El cinema sempre ha anat amb mi. Molta feina
que he fet a l’hora de gravar videoclips han estat autodidacta, buscant coses per Internet i mirant
moltes pel·lícules. També vaig fer
un curs de cinema a l’ESCAC durant una setmana, a l’estiu.
· Tenint en compte que ets tan
jove, has après molt, ja...

Tinc 15 anys i estic fent 3r d’ESO.
El que tinc clar és que faré batxillerat artístic i que vull estudiar

alguna cosa de cinema i de música, les dues coses. De moment,
ja faig els meus guions i la meva
germana també m’ajuda. Ella toca
el baix elèctric i ha posat música al meu últim videoclip, que es
diu “Me temo que terminó mal”.
També m’ajuda fent de càmera o
com a actriu. També tinc un amic
a Barcelona que m’ajuda amb el
muntatge de les pel·lícules, i jo en
faig els guions.
La meva primera participació va
ser com a actor, ja que la idea era
d’un grup amb qui vaig fer el curs
a l’ESCAC. La idea era fer un curt
de terror, que va guanyar. Ara ja
faig d’actor i elaboro els meus guions. L’últim videoclip l’he gravat
en blanc i negre, amb el mòbil, com
una forma de metàfora, per marcar els contrastos, perquè el protagonista ara està molt content,
després té por, això és el que marquen els dos colors.

· I com portes el tema de la música, que encara n’aprens. Quines influències tens?

Vaig avançant. El que més m’agrada és el rock, però no el rock clàssic
de grups com AC/DC , Gun’s’Roses,
sinó el rock alternatiu, més de Nirvana i Radiohead. És un rock més fosc,
d’acords més variats. No he estudiat
veu però també canto, n’he après de
forma autodidacta. Les meves cançons parlen de la mort, la vida, etc.
· I què t’agradaria fer professionalment en el futur?

M’agradaria començar a participar
en alguns concursos i també gravar
més cançons i videoclips. I als 18 anys
treure un disc. M’agradaria seguir
estudiant música i cinema, en alguna universitat, al Taller de Músics,
a l’ESCAC, o en algun lloc semblant.
I treure un àlbum, tenir una família
amb una dona i dos fills, formar
una banda...

