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Setmanari d’informació local

S’ha programat una cinquantena d’activitats, la meitat del que 
és habitual. Els concerts i alguns actes necessiten inscripció 
prèvia i reserva de seients perquè l’aforament serà limitat

Festa Major adaptada a la Covid
Els caps de cartell són Quim Masferrer, Roba Estesa i 
La  Sra. Tomasa. Hi haurà un ‘mapping’ a la façana de 
Sant Esteve i castell de focs, entre altres propostes

El CAP de Castellar obrirà portes el diumenge 
12 de setembre d’11 a 18 hores per vacunar 
tothom que ho desitgi sense cita prèvia

PANDÈMIA | P 03

“Farem marató 
de vacunació 
per Festa Major”

Isabel Martínez, directora de l’atenció primària de Castellar en una imatge de fa uns mesos al CAP del municipi. La doctora ha concedit una entrevista a L’ACTUAL per valorar la situació actual de la pandèmia.  || Q. PASCUAL

TRADICIONS | P02 I SUPLEMENT



DEL 03 AL 09 DE SETEMBRE DE 202102

tradicions tema de la setmana

Sí, aquest 
any tindrem 
Festa Major!
El programa, d’una cinquantena d’actes 
amb aforament limitat, s’ha adaptat 
a la situació epidemiològica actual

Després que l’any passat no se celebrés 
per l’expansió del coronavirus, enguany 
Castellar tindrà Festa Major. El pro-
grama té una cinquantena d’activitats 
amb aforament limitat, per a algunes 
de les quals caldrà inscripció prèvia i 
reserva de seients. L’Ajuntament, en 
col·laboració amb diverses entitats de 
la vila, tirarà endavant, del 8 al 13 de se-
tembre, un programa d’activitats adap-
tat a la situació epidemiològica actual 
i a la normativa vigent del Procicat. La 
regidora de Cultura, Joana Borrego, 
ha assegurat que “tenim una Festa 
Major, no és un seguit d’actes i activi-
tats en dies diferents, sinó que l’ambi-
ent de Festa Major ha de ser-hi però 
adaptat als temps que estem vivint”. 
En aquest sentit, Borrego precisa que 
“després d’adaptar-nos a la situació 
de pandèmia i a les recomancions del 
Procicat, hem de poder viure i sentir 
que som en Festa Major”.

El principal esdeveniment lúdic 
de la vila tindrà diferències substanci-
als respecte a edicions anteriors. Així, 
es faran menys actes (un total de 52, 
aproximadament la meitat del que era 
habitual), amb aforament limitat, i ma-
joritàriament amb inscripció prèvia i 
reserva de seients. 

 Per a les activitats principals la 
Regidoria de Cultura ha treballat en 
un format segur de Festa Major. Per 
això posarà en marxa un sistema de re-
serva d’entrades gratuïtes a través del 
portal www.auditoricastellar.cat, que ja 
està actiu.  També es podran adquirir a 

 Jordi Rius

Enguany no faltarà el gran castell de focs a la zona esportiva del Pla de la Bruguera. || Q. PASCUAL

taquilla de l’Auditori avui i del 6 al 13 de 
setembre, de 10.30 a 13 h i de 17 a 19.30 
h. En total s’oferiran 12.800 entrades.

Les activitats es distribuiran en 
diversos escenaris. En aquest sentit, la 
plaça de la Fàbrica Nova acollirà la ben-
vinguda de la Festa Major el divendres 
8 a les 20.30 amb l’espectacle Bona gent 
de Quim Masferrer. Com que ja s’han 
exhaurit totes les localitats, l’humoris-
ta farà una segona funció a les 23 hores. 
Les reserves d’entrades es podran fer 
a partir de dilluns a les 17 hores al web 
de l’auditori municipal o a la taquilla. La 
plaça de la Fàbrica Nova també acolli-
rà el concert familiar amb el grup Am-
bauka dissabte 11 (que comptarà amb 
la participació de la colla gegantera 
de Castellar), el concert popular de la 
Principal de la Bisbal (diumenge 12) i un 
parc d’aventura per a infants de més de 
7 anys que es completarà amb un espai 
de jocs per a nens i nenes d’1 a 6 anys al 
Recinte Firal de l’Espai Tolrà.

El nou espai del carrer d’Osona, 
al Pla de la Bruguera, serà la seu dels 
concerts coorganitzats amb Vilabar-
rakes, amb la presència de grups com 
Sra. Tomasa i El Pony Pisador (diven-
dres 10), el grup de versions La Banda 
del Coche Rojo i el grup local CE1NO  
(dissabte 11), Roba Estesa i The Tyets 
(diumenge 12) . En aquest espai hi haurà 
servei de barra, amb taules i cadires, 
però estarà separat de la zona de con-
certs i es prega que es pugui fer la con-
sumició abans del concert, ja que el re-
cinte obrirà una hora abans.

D’altra banda, la plaça d’El Mira-
dor acollirà el lliurament de la Medalla 
de la Vila a les comunitats educativa i sa-

+ NOVETATS

Noves mesures  
d’accessibilitat

Com a novetat, el programa de Festa 
Major d’enguany inclou diverses 
mesures d’accessibilitat: cinc 
actes disposaran d’un servei de 
préstec de bucles magnètics per a 
persones sordes i amb discapacitat 
auditiva que porten audiòfons o 
implants coclears. Els espectadors 
podran sol·licitar-ho a l’adquirir les 
entrades dels espectacles a través 
de la web de l’Auditori (recepció 
institucional, benvinguda a la Festa 
Major amb Quim Masferrer, el 
concert familiar amb Ambauka, el 
concert popular de Festa Major amb 
la Cobla Orquestra la Principal de 
la Bisbal i el concert d’havaneres 
a càrrec de Les Anxovetes).
El concert de Roba Estesa comptarà 
amb interpretació de llengua de 
signes; s’habilitaran espais reservats 
per a cadires de rodes; i la fira 
d’atraccions funcionarà sense 
música ni sorolls de 18 a 19 h en 

atenció a infants, joves i adults amb 
TEA o hipersensibilitat sensorial.
Les persones amb mobilitat reduïda 
disposaran de lavabos adaptats 
en tots aquells espais oberts on 
tenen lloc activitats a l’aire lliure: 
escenari d’El Mirador, escenari 
de la plaça de la Fàbrica Nova i 
el nou espai del carrer Osona.
Després de la reserva d’entrades, si 
finalment no es fa ús de l’entrada, 
es prega que es comuniqui al 
correu cultura@castellarvalles.
cat per poder alliberar la localitat.
Per fer front a la propagació del 
coronavirus, l’ús de la mascareta és 
obligatori i s’ha de recordar que a 
tots els espais cal mantenir la distàn-
cia de seguretat entre les persones 
i evitar les aglomeracions. No està 
permès menjar, beure ni fumar dins 
dels espais delimitats com a espais 
d’actuació. Per facilitar l’entrada 
esglaonada caldrà arribar als espais 
amb antelació. Es recomana portar 
l’entrada descarregada al mòbil. 
També es recomana rentar-se les 
mans sovint. En aquest sentit, es 
podrà trobar gel hidroalcohòlic 
als accessos de les activitats. 

nitària i els concerts de jazz de 4/4 Gats, 
les actuacions de Los Mucca i Petit & 
Comitè i les havaneres amb Les Anxo-
vetes. L’Auditori Miquel Pont també 
serà l’escenari de diverses propostes, 
com ara el concert doble amb Firewood 
Band i Nothing Re o l’espectacle Barce-
lona Flamenco Ballet organitzat pels 
Aires Rocieros Castellarencs.

També cal destacar el mapping 
que es projectarà sobre la façana de 
l’església de Sant Esteve les nits del 10, 
11 i 12 de setembre en diverses sessions 
a partir de les 21.30h. Altres espais que 
acolliran activitats seran la plaça de Ca-
talunya, on haurà actuacions de Dansa 
Parc i un espectacle de cabaret i circ, 
o la plaça Major, on es faran ballades 
de gitanes, bastons i country. La Festa 
Major inclourà castell de focs de cloen-
da i també fira d’atraccions a la ubica-
ció habitual del carrer de la Garrotxa, al 
costat de les pistes d’atletisme. L’Ajun-
tament fa una crida perquè la ciutada-
nia tingui una comportament cívic du-
rant la Festa Major, tenint en compte les 
circumstàncies actuals de la pandèmia. 
De fet, “a totes les activitats que hem 
anat fent a l’Auditori o a la plaça d’El 
Mirador hem pogut comprovar que 
la gent respecta tota la normativa”, 
conlou la regidora de Cultura.
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PAUTA COMPLETA
17.277  VACUNES

70,4%

VACUNATS

“Hem d’arribar al 90% de vacunacions”
MARATÓ VACUNES |JOVES + 12

· Per què heu organitzat una ma-
rató de vacunació per al dia 12 de 
setembre?
Des del grup motor de servei comu-
nitari, format per l’Atenció Primà-
ria i l’Ajuntament, vam pensar a fer 
una activitat en motiu de la Festa 
Major de Castellar, amb la implica-
ció del grup comunitari,  per poder 
donar resposta al que ens preocupa 
ara, que és la vacunació de la pobla-
ció de Castellar. Vam estar pensant 
idees per incentivar que la població 
encara no vacunada ho fes, i vam de-
cidir fer una marató de vacunació. 

· En què consisteix la jornada?
Creiem que és un bon dia per obrir 
les portes del CAP i que vingui la 
gent sense demanar cita, sense cues, 
només amb la targeta sanitària o el 
DNI. Hi serem d’11 a 18 hores i l’ope-
ratiu serà com fins ara, obrirem les 
dues portes que toquen al carrer 
Jaume I, i la gent entrarà per una 
porta i sortirà per l’altra. Hi haurà 
dues infermeres i una gestora admi-
nistrativa. L’objectiu és que el màxim 
de persones possible estiguin vacu-
nades, per tant, l’hem d’incentivar 
de la manera que sigui. 

· La marató de vacunació està 
oberta a tothom, però ja que el 
75% dels castellarencs estan va-
cunats, el que es vol és incenti-
var, concretament, la vacunació 
dels joves.

Diumenge 12 de setembre el CAP es-
tarà obert d’11 a 18 hores per vacunar 
sense cita totes les persones majors 
de 12 anys que encara no ho hagin fet

ENTREVISTA

Isabel Martínez 
Directora EAP Castellar

  Cristina Domene

La xifra va oscil·lant cada setma-
na perquè al CAP no hem deixat de 
vacunar, ni durant l’estiu. Avui dia 
som a 75,4% amb una primera dosi. 
Evidentment els majors de 12 anys 
és la franja de població en què falta 
més gent per vacunar. És impor-
tant que molts dels joves comencin 
les classes almenys amb la primera 
dosi posada.

· Com d’important és que els 
joves a partir dels 12 estiguin 
vacunats abans de començar 
el curs?
Les directrius és que si l’alumne està 
ben vacunat, això vol dir tenir les 
dues dosis, significarà que no haurà 
de fer quarantena si hi ha un contagi 
al grup i podrà continuar fent clas-
se de forma presencial. També si ja 
ha passat la malaltia. Això propicia 
que hi hagi les menors interferènci-
es per a la població escolar. 

· Quin equip trobarem al CAP?
Hi haurà dues infermeres i una ges-

tora administrativa. L’equip d’infer-
meria ha participat de manera ex-
traordinària en tota la vacunació 
perquè a banda de fer la seva jorna-
da habitual, l’han doblat, per poder 
atendre tothom. 

· Hi ha actualmen vacunes sufi-
cients, doncs?
Afortunadament, sí. No és com al 
principi, que estàvem limitats. En 
aquests moments tenim les vacu-
nes que siguin necessàries, és més, 
si hi hagués moltíssima gent el 12 de 
setembre i no donéssim l’abast, l’en-
demà dilluns, faríem una altra jorna-
da de vacunació. I no oblidem que, 
a més, si algú no pot venir el dia 12 
sense cita, estan oberts  els centres 
vacunals, on es pot demanar hora a 
través de la web de Salut.

· Com animaries la gent que en-
cara no s’ha vacunat a passar pel 
CAP diumenge 12 de setembre?
Faig una crida a la població en ge-
neral. Tothom que conegui una per-

sona que no estigui vacunada, si us 
plau, que li faci els arguments ne-
cessaris per vacunar-se, perquè en 
són molts. 
Primer, la solidaritat amb les per-
sones més vulnerables, que els co-
neixem tots, que són els avis i que 
poden patir la malaltia d’una mane-
ra molt greu i fins i tot morir. Des-
prés, el virus està buscant els espais 
que van deixant les persones que no 
estan vacunades per anar a fer el 
mal, i, per tant, estem veient perso-
nes en aquests moments de la franja 
de 40 a 49 anys que estan afectades 
i que són a l’UCI, i són persones no 
vacunades. Això és un gran què per 
vacunar-se, per tenir cura d’un ma-
teix. Conscienciar-nos entre tots. 

· Quin és l’objectiu?
Hem d’arribar al 90% o més de la 
població vacunada i ho intentarem 
aconseguir ni que sigui nominal, 
anar a trucar la gent com fèiem 
al principi. 

· Us estan arribant consignes des 
de Salut que estigueu preparats 
per a una possible sisena onada?
Des de febrer del 2020 que estem en 
fase d’alerta. Estem fent les mateixes 
directrius durant tot el temps, però 
amb un avantatge, tenim més expe-
riència. Ara, sabem què és sectorit-
zar, aïllar... i en aquests moments el 
centre està preparat. Tant de bo no 
vingui una sisena onada, però els 
sanitaris en general ens estem in-
terioritzant que aquesta situació 
serà llarga i que per tant l’haurem 
de viure amb una certa normalitat. 
Conviure amb la Covid-19.

· I com esteu al CAP? Heu baixat 
la pressió assistencial?
En aquests moments, sí. Els casos 
de Covid en les 2 darreres setmanes 
han estat baixos, seguint la tendèn-
cia de Catalunya i de la nostra zona 
metropolitana. El risc de rebrot 
està per sota de 200, afortunada-
ment, per primera vegada aquesta 
setmana està a 189.  

EVOLUCIÓ | PANDÈMIA

La situació epidemiològica de Cas-
tellar ha experimentat una impor-
tant evolució a la baixa durant el 
mes d’agost seguint la tendència 
de tot el país. En concret, setem-
bre comença amb una incidència 
de contagis a 14 dies per 100.000 
habitants de 134. Cal recordar 
que, a finals de juliol aquesta ma-
teixa incidència es va enfilar per 
sobre de 1.000. Els positius a set 
dies també han anat a la baixa de 
forma clara: hi ha 15 casos confir-
mats els darrers set dies, per tant, 
dos diaris, quan al juliol la cinque-
na onada va superar els 160 casos 
per set dies durant el juliol. La no-
tícia negativa és que hi ha dos pa-
cients castellarencs ingressats a 
l’hospital Taulí per Covid-19.

La vacunació, com també ha 
passat a tot Catalunya, ara se cen-
tra en els joves però també les au-
toritats insisteixen en la franja de 
40 anys, el principal grup de risc 
una vegada superat el 70% de la 
població vacunada. En concret, a 
Castellar, justament el percentat-
ge de població amb pauta comple-
ta de vacuna és el 70,4%. La fran-
ja de 16 a 29 anys té una pauta 
completa entre el 60 i el 63%.   
|| REDACCIÓ

Els contagis 
cauen a 
l’agost a 
Castellar

Isabel Martínez, directora de l’EAP Castellar al Centre d’Atenció Primària.  || C. DÍAZ

actualitatpandèmia



DEL 03 AL 09 DE SETEMBRE DE 202104

actualitat pandèmia

El 20 de juliol el Consell de Minis-
tres va aprovar el decret llei que 
permetia vendre testos d’antígens 
ràpids a les farmàcies sense recep-
ta mèdica, una petició que des del 
Col·legi de Farmacèutics es recla-
mava feia temps.
Un mes i mig després, la població 
s’ha familiaritzat amb aquesta opció 
i la venda de tests d’antígens a les far-
màcies s’ha convertit en un fet ha-
bitual. “Cada dia en venem, i ara 
per vacances més encara”, apun-
ta Eugènia Cañada, farmacèutica 
substituta de la Farmàcia Casa-
novas. Núria Carmona, titular de 
la Farmàcia Catalunya, coincideix 
amb la seva col·lega: “S’estan fent 
molts tests. És continu, cada dia 
en venem o resolem alguna con-
sulta relacionada. Ara hi ha molta 
gent que torna de vacances, d’es-
tar amb persones que no són con-
tactes habituals per a ells, i se’l 
fan per precaució”.

El test és un mètode fàcil, ràpid, 
còmode de fer a casa i econòmic, 
oscil·len entre els 7 i els 15 euros. 
El resultat serveix només a títol 
informatiu, però la tranquil·litat 
que dona tenir el resultat és el que 
anima la gent a fer-se’l: “La ciuta-
dania ho ha acceptat molt bé per-
què ho necessitàvem, per a una 
tranquil·litat pròpia. A tot Euro-
pa ja estava funcionant i aquí no, i 
realment crec que ens hem d’acos-
tumar tots a l’hàbit de fer-ho ser-
vir. Que hem tingut un contacte i 
dubtem si som positius o no, doncs 
ens fem el test i sortim de dubtes”, 
explica Cañada. La gent que s’apro-
pa a la farmàcia a comprar un test 
d’antígens ho fa per diferents mo-

Eugènia Cañada, farmacèutica substituta de la Farmàcia Casanovas, amb un test d’antígens i el fulletó informatiu. || C. DOMENE

  Cristina Domene

La ciutadania 
compra els tests a les 
farmàcies, sobretot, 
per fer visites a 
familiars i a amics 

La venda d’antígens es consolida

tius: perquè volen visitar un famili-
ar, com les àvies i els avis, reunir-se 
amb els amics, com fer un sopar o 
anar de vacances. “També, si a una 
persona un contacte li diu que ha 
estat positiu, i no és gaire estret, 
que aleshores sí que t’ho fan al 
CAP, doncs es fa el test i es queda 
més tranquil”, assegura.

Els experts recorden que 
els tests no són un passaport per 
fer vida normal. No ens poden fer 
abaixar la guàrdia, ni tan sols quan 
donem negatiu. “Són bona opció 
per tenir precaució i tornar una 
mica a la normalitat, però penso 
que hem d’anar amb cautela i no 
confiar-nos. Hem de ser consci-
ents que podem continuar con-
tagiant i contagiant-nos”, recor-
da Carmona.

El moment idoni per fer la 
prova és després que passin unes 
hores d’haver tingut el contacte. Si 
la càrrega viral és baixa, el test pot 
donar negatiu, d’aquí l’explicació 
que de vegades l’endemà, el resultat 
canviï i sigui positiu. “Que la càrre-
ga viral sigui baixa també vol dir 
que és més difícil que ho encoma-
nis, però, per precaució, si dub-
tem, estaria bé fer-se un altre test 
l’endemà”, detalla Cañada, sobre-
tot si tenim símptomes.

Respecte al funcionament de 
la prova, si la persona no el sap fer 
anar, des de la farmàcia els infor-
men: “Els hi expliquem molt ben 
explicat. Els tests que van sortir 
al principi el pal s’havia d’intro-
duir molt endins, com una PCR, 
però ara ja no, ara ja és més fàcil. 

Els hi expliquem, els hi donem 
un fulletó i el pas posterior a fer-
se el test. Si és negatiu, han de se-
guir amb totes les precaucions i, 
si creu que és necessari, repetir el 
test l’endemà, i si surt positiu, han 
de trucar al CATSalut i seguir el 
procediment”. Des de la Farmàcia 
Catalunya, la titular manifesta que 
reben consultes habitualment: “Per 
exemple, un grup de joves, estudi-
ants, que es volien reunir i volien 
anar tranquils a la trobada. O a 
l’inrevés, després de passar uns 
dies junts, es volen fer la prova 
per tornar amb seguretat a casa 
i amb la seva bombolla”.

gratuïts per a infants i monitors

Al juliol, també es va posar en marxa 
el dispositiu de cribratge de moni-

tors, treballadors de lleure i infants 
que participen en casals i colònies, 
adreçat a nens i nenes a partir dels 
10 anys, i a monitors a partir dels 
16 anys. Això vol dir que es poden 
fer tests d’antígens gratuïts a les 
farmàcies. “Els esplais i els mo-
nitors van aprofitar aquests cri-
bratges gratuïts. I ara, de cara 
al setembre, que s’engeguen al-
guns casals, tornarem a fer-ne”, 
sosté Carmona. La Farmàcia Ca-
sanova també s’hi va adherir: “La 
campanya ha funcionat molt bé. 
Han passat per aquí, en un espai 
habilitat, més de 50 nens, nenes i 
monitors. Hi havia monitors que 
venien cada setmana, que era la 
idea. Hi ha molta gent jove que és 
molt conscient i que ho està fent 
molt bé. Una tarda va venir tot 
un casal perquè marxaven de co-
lònies i vam detectar un cas po-
sitiu. Gràcies a això, es va poder 
evitar que es contagiessin mol-
tes més persones durant l’esta-
da de colònies”. Cañada creu que 
cada vegada més, trobarem actes 
o trobades amb test d’antígens, 
com casaments o partits de futbol. 
I aquest és el camí. Assegura que, 
des de les farmàcies, estan oberts 
a qualsevol proposta: “De fet, des 
d’un principi de la pandèmia ens 
hem ofert a tot. I ens han tallat 
molt les ales a l’hora de fer coses. 
Igual que fem el cribratge de càn-
cer de còlon, que el fem des de les 
farmàcies i funciona molt bé, per 
què no fer aquests cribratges 
amb altres col·lectius o grups 
poblacionals diferents? Com, 
per exemple, mestres, alumnes 
o treballadors de les residènci-
es”, es pregunta la farmacèutica.

Potser, acostumar-nos a fer-
nos tests habitualment és un punt 
de partida per tornar a una vida 
més semblant a la que teníem 
abans de la pandèmia: “Si ho fem 
amb consciència, acostumar-nos 
a realitzar-nos tests d’antígens 
habitualment, pot ajudar a fer 
que no hi hagi un augment dels 
contagis”, conclou Carmona. 

Sorteig de 
9 sopars per a 
dues persones

Participa-hi!
Aconsegueix les butlletes de partici-
pació fins al 8 de setembre comprant 
al Mercat Municipal.

El sorteig es farà el 
9 de setembre a les 12 h.

Les persones guanyadores seran no-
tificades per telèfon. En cas de no res-
pondre la trucada, es trucarà el/la par-
ticipant següent.



DEL 03 AL 09 DE SETEMBRE DE 2021 05

successos

La nit de diumenge 15 d’agost, l’in-
cendi de dos vehicles en un pati in-
terior va obligar, per precaució, a 
desallotjar els veïns de l’edifici on 
s’havien produït les flames.

Segons van informar des de 
l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès, els fets van passar al pati interi-
or del número 81 de l’Avinguda Sant 
Esteve. Per causes pendents de con-
cretar, dos vehicles van cremar i les 

Desallotgen un edifici per 
l’incendi de dos vehicles

INCENDI | AV. SANT ESTEVE

El 12 d’agost uns individus van pen-
sar que era bona idea encendre un 
foc per fer una barbacoa a Castellar 
Vell, coincidint amb l’episodi de tem-
peratures extremes que vivia Cata-
lunya. A més, per extremar les pre-
caucions, aquells dies havia entrat en 
vigor un seguit de restriccions per 
a 279 municipis, inclòs Castellar del 
Vallès. Una d’aquestes prohibicions 
era la de realitzar qualsevol barba-
coa. De fet, les instal·lacions de Cas-
tellar Vell estaven clausurades des 
de dimecres 11 d’agost.

Acta de denúncia per 
fer una barbacoa 

CASTELLAR VELL | RISC INCENDI

Els cotxes van cremar en un pati interior

Malgrat la perillositat que su-
posava encendre un foc, per petit que 
sigui, aquestes persones ho van fer 
dijous 12, cap a les 20 hores. Els ADF, 
mentre duien a terme les tasques de 
vigilància en el territori, van albirar 
una columna de fum. Es van apropar 
per verificar-la, tal com expliquen a 
les seves xarxes, van trobar la bar-
bacoa encesa i van apagar-la. Final-
ment van avisar la policia local, que 
es va desplaçar al lloc dels fets i va 
aixecar acta de denúncia per barba-
coa a la zona de Castellar Vell.   || C. D.

ESCAPADA | ARÀCNID

Arran de l’avís d’una veïna, la poli-
cia local va recollir una aranya de 
10 cm d’amplada a l’exterior d’un 
domicili particular que molt pro-
bablement s’havia escapat del ter-
rari d’un veí proper. L’aràcnid va 
resultar ser una taràntula potes de 
foc i originària de Mèxic. La seva 
picada pot provocar una forta in-
flamació, tot i que no és mortal. 
Una vegada recollida, una vete-
rinària es va fer càrrec de la seva 
custòdia. Després de fer les com-
provacions oportunes per esbri-
nar la procedència de l’animal, la 
policia local ha retornat l’aràcnid 
a un veí, que la té degudament do-
cumentada. La seva pertinença és 
legal. L’aranya, que viu en un ter-
rari, es va escapar per accident.  

 || REDACCIÓ

La policia 
recull una 
taràntula 

flames i altes temperatures pro-
vocades per l’incendi van provo-
car el desallotjament dels veïns 
de l’edifici per raons de seguretat, 
segons va decidir la policia local 
de Castellar. 

Una vegada el foc va quedar 
extingit, i fetes les comprovacions 
de seguretat pertinents, els veïns 
van poder tornar als seus domi-
cilis.   || REDACCIÓ

Els ADF van apagar la barbacoa. || POLICIA LOCAL

Vehicles totalment calcinats a l’interior de l’edifici.  || CEDIDA
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Segurament, si aquests dies pas-
segeu per Castellar podeu veure 
un seguit de banderoles anunciant 
la campanya de promoció de vals 
de descompte que l’Ajuntament de 
Castellar i Comerç Castellar im-
pulsen a partir del 6 de setembre i 
fins al 31 d’octubre o exhaurir exis-
tències.  Sota el títol de Més comerç 
que mai, la campanya per afavorir 
el consum local amb la promoció de 
vals de descompte per a la ciutada-
nia permetrà injectar al comerç i la 
restauració locals fins a un total de 
340.000 euros. Així, es traduirà en 
la posada en marxa de dos tipus de 
bons: un adreçat als establiments 
comercials i un altre per al sector 
de la restauració.

Tot a punt per a la campanya 
‘Més comerç que mai’

Una de les banderoles que es pot veure al carrer Sala Boadella.  || J.RIUS

Una de les participants a la campanya l’any passat.  || CEDIDA

La ciutadania podrà comprar vals de 5 o 10 euros a meitat de preu

La ciutadania podrà adquirir 
vals de 5 i 10 euros de valor amb un 
50% de descompte. Així, per exem-
ple, es podrà comprar un val de 10 
euros i només pagar-ne cinc, o un 
val de 5 euros a un preu de 2,5. El 
límit màxim de compra serà per un 
valor total de 30 euros per persona. 
Un cop adquirits, aquests vals es 
podran bescanviar, a partir del 6 de 
setembre i fins al 30 de novembre, 
a qualsevol dels establiments adhe-
rits a la campanya. Així, es traduirà 
en la posada en marxa de dos tipus 
de bons: un adreçat als establiments 
comercials i un altre per al sector de 
la restauració.

Durant el mes de juny la Re-
gidoria d’Activitat Econòmica va 

VALS DESCOMPTE | INICIATIVA

difondre la iniciativa entre els es-
tabliments comercials i de restau-
ració per promoure que s’adheris-
sin a la campanya, que és totalment 
gratuïta per a ells. Per poder parti-
cipar-hi només caldrà tenir una lli-
cència d’activitat vigent a Castellar 
del Vallès i una superfície de venda 
inferior als 500 metres quadrats. Els 
establiments disposaran d’un dis-
tintiu en el seu local que acreditarà 
que participen a la campanya. Se-
gons explica la regidora d’Activitat 
Econòmica, Anna Marmol, la cam-
panya Més Castellar que mai serà “un 
estímul tant per al comerç urbà, 
que no haurà de pagar res per 
participar-hi, com per als consu-
midors, que podran fer compres 
a meitat de preu”. “Amb l’aporta-
ció que l’Ajuntament farà del 50% 
del valor dels vals volem ajudar a 
estimular el consum als comerços 
i restaurants de la vila després 
d’una època de crisi causada per 
la pandèmia”.

La ciutadania podrà comprar 
els vals a partir del 6 de setembre 
a través d’un portal que s’ha creat 
expressament per a la campanya: 
castellarvalles.cat/valsdescompte. 
A través d’aquesta web, que dispo-
sarà d’una eina de gestió interna, 
l’establiment podrà validar mitjan-
çant un codi QR els vals que es vagin 
utilitzant i setmanalment rebran 
una transferència pel seu valor.  

|| REDACCIÓ

La botiga SuperÒptics regala des 
de dimecres passat 100 ulleres  per 
a infants fins a 10 anys per prepa-
rar la tornada a l’escola. La cam-
panya, que ja es va fer l’any passat 
i que va ser un èxit, està pensa-
da per evitar el fracàs escolar ja 
que “un de cada tres casos de 
fracàs escolar està relacionat 
amb problemes visuals”, cons-
tata Álex Fermoselle, propieta-
ri de la botiga, ubicada al carrer 
Passeig, 29. Als infants amb mio-
pia, aquells que no veuen bé la pis-
sarra de lluny, i als que tenen es-
tigmatisme se’ls gradua la vista 
a la mateixa òptica, mentre que 
els que tenen hipermetropia han 
de venir amb recepta del metge. 
El regal inclou la graduació fins 
a 4 dioptries en cas de miopia i 4 

Ulleres gratuïtes per 
al retorn a l’escola

SUPERÒPTICS | CAMPANYA

més per estigmatisme. Si cal fer 
uns vidres amb més graduació, el 
client s’ha de fer càrrec de la dife-
rència. “Estem parlant que pot-
ser poden ser 20 euros davant 
dels més de 200 que poden cos-
tar les ulleres”, explica el res-
ponsable de SuperÒptics. La ini-
ciativa, que es porta a terme a la 
botiga de Castellar, també es fa a 
l’altre establiment que SuperÒp-
tics té a Sant Vicenç dels Horts, 
al Baix Llobregat.

Els nens i nenes que vagin a 
la botiga durant la campanya po-
dran escollir entre 50 models di-
ferents d’ulleres. “No es tracta 
de cap liquidació d’estocs, sinó 
que s’ha fet una inversió impor-
tant en ulleres”, constata Fermo-
selle.   || J. RIUS

Millorem el canal 
municipal de 
WhatsApp!

T’oferim un menú amb accés 
directe i automatitzat a:

· Informació municipal

· Consultes i enviament d’incidències

· Cita prèvia amb serveis municipals

· Ofertes de feina

· Recepció d’avisos i comunicacions

I molt més!

Si encara no hi estàs subscrit, 

agrega a la teva agenda el telèfon 937144040 

i digue'ns “hola” per WhatsApp!
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L’equip de Govern ha tirat endavant 
una modificació del cartipàs muni-
cipal per ajustar diversos canvis en 
el funcionament de l’Ajuntament. 
El més important serà la reducció 
de jornada de l’alcalde, Ignasi Gi-
ménez, que passarà del 80% que té 
ara al 50% de dedicació, fet que im-
plica la corresponent reducció sa-
larial. La raó l’ha fet pública ell ma-
teix aquest dimecres anunciant a 
les xarxes socials que compatibi-
litzarà les tasques d’alcaldia amb 
unes hores de feina docent a l’Ins-
titut Puig de la Creu, on serà pro-
fessor de Filosofia de batxillerat. 
“Serà una tasca que és compati-
ble amb la meva dedicació com a 
alcalde de Castellar i que espero 
seguir fent molts anys”, ha dit Gi-
ménez. També ha assegurat que, tot 
i això, dedicarà els “365 dies que té 
l’any a continuar exercint totes 
les meves responsabilitats amb 
el grau d’exigència de sempre”. 

Aquest fet implica alguns retocs 
en l’equip de Govern: el més desta-
cat serà que Ángela Bailén, fins ara 

ERC veu “preocupant” que la seva dedicació com a alcalde sigui del 50%

regidora de Cooperació, Nova Ciu-
tadania i Feminismes, serà també 
regidora d’Atenció Social a temps 
complet, responsabilitat que fins ara 
tenia el tinent d’alcalde Joan Creus.  
Bailén ara també serà setena tinen-
ta d’alcalde i membre de la junta de 
govern local.

crítiques d’erc

ERC Castellar ha manifestat en un 
comunicat que estan “fermament 
preocupats” per la decisió professio-
nal de l’alcalde. En paraules del porta-
veu del grup municipal, Rafa Homet: 
“Considerem que pretendre com-
patibilitzar una feina de docent al 
50% de dedicació, l’alcaldia d’un 
municipi de 25.000 habitants i la 
presidència del Consell Comar-
cal, no és una bona idea. Castellar 
necessita un lideratge polític fort 
a l’Ajuntament i una reorganitza-
ció eficient”. 

D’altra banda, els republicans es 
mostren escèptics quant a la remo-
delació del cartipàs perquè conside-
ren que “els principals problemes 

POLÍTICA | AJUNTAMENT

de l’Ajuntament són a l’organitza-
ció interna, recursos humans i con-
tractació, i en general, a la gestió de 
la maquinària administrativa, que 
no dona l’abast”. 

En aquest sentit, des de la for-
mació mostren la seva preocupa-
ció per l’organització interna quant 
al personal de l’ajuntament. Els re-
publicans assenyalen que les places 
d’interventor i de tresorer munici-
pal, vacants per un trasllat i una ju-
bilació des de les últimes setmanes, 
encara no han estat cobertes. “En el 
moment en què Castellar disposa 
de més diners per invertir de tota 
la seva història en l’estructura pro-
fessional interna de l’Ajuntament, 
dona senyals de col·lapse i el lide-
ratge polític desapareix”.  

Finalment, ERC Castellar rei-
vindica una gestió dels recursos adre-
çada a “millorar la qualitat la vida 
del poble”. “Tornaran a quedar 
molts diners al calaix. El cost dels 
projectes i iniciatives que hauríem 
pogut tirar endavant i que no es po-
dran fer serà altíssim”.   

Ignasi Giménez compatibilitzarà 
l’alcaldia amb feines de professor

L’entitat Castellar per les Lli-
bertats convida els castella-
rencs i castellarenques a la 
xerrada: Els ibers: origen de la 
identitat catalana. La conferèn-
cia serà a càrrec d’Ignasi Cata-
lan i Llopart, historiador i lli-
cenciat en filosofia. Tindrà lloc 
aquest dimarts, dia 7 de setem-
bre, a les 19.30 h a la Sala d’Ac-
tes de El Mirador, a Castellar del 
Vallès. L’aforament és limitat i 

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès ha ampliat els serveis 
que ofereix a través de What-
sApp automatitzant el canal. 
D’aquesta manera, s’ofereix 
un menú amb accés directe a: 
Informació municipal, consultes 
i enviament d’incidències, cita 
prèvia amb serveis municipals, 
ofertes de feina i recepció d’avi-
sos i comunicacions.

També es podrà accedir a 
temes d’interès com el programa 

Xerrada sobre els orígens de la identitat 
catalana aquest dimarts a El Mirador

que cal inscripció prèvia indicant 
nom i cognoms dels assistents i un 
telèfon de contacte. Es pot fer res-
ponent per WhatsApp al 621 064 
814 o enviant correu a info@caste-
llarperlesllibertats.cat. 

Ignasi Catalan i Llopart és col-
laborador de l’Institut d’Estudis 
Íbers i mebre del Centre d’Estudis 
LACERA de Sant Llorenç Savall i 
també fa recerca arqueològica.  
|| REDACCIÓ

Automatització del WhatsApp municipal

de la Festa Major o els Pressupostos 
Participatius 2021.

Començar a utilitzar el canal de 
WhatsApp municipal és molt senzill. 
Si una persona ja té agregat el  telè-
fon 937144040- el telèfon de l’Ajun-
tament- ,a l’agenda de contactes, 
només ha d’obrir una conversa i es-
criure Hola. 

En aquests moments, el canal de 
WhatsApp de l’Ajuntament de Caste-
llar del Vallès compta amb uns 2.000 
usuaris.  || REDACCIÓ

BREUS
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ADF de Castellar, en alerta 24 hores

Aquest estiu ha estat especialment 
complicat per als nostres boscos, per 
l’elevat perill d’incendis forestals. Una 
situació que no es donava a Catalunya 
des de fa 18 anys. La sequera que arros-
seguem des de fa uns mesos, la baixa 
humitat, temperatures al voltant dels 
40 graus, més la massa combustible 
que hi ha als boscos sumaven totes les 
condicions perquè durant els mesos 
de juliol i agost es donés un gran in-
cendi. De fet, a altres països del medi-
terrani, com Itàlia, Grècia o Turquia, 
han tingut lloc incendis devastadors. 
Per això és tan important la tasca de 
vigilància i control del medi natural 
que s’està fent des de diferents admi-
nistracions i cossos per dominar la si-
tuació i estar preparats en cas de foc. 
Un d’aquests cossos és l’ADF Caste-
llar, l’Agrupació de Defensa Forestal 
de la vila, formada per més d’una vin-
tena de voluntaris. La seva pràctica 
principal, tal com explica Xavi Torre-
grossa, un dels coordinadors d’opera-
tius de l’ADF Castellar, és la prevenció 
i vigilància, i també extinció d’incendi 
forestal. “El nostre territori –que té 
un 80% d’extensió forestal– és la pri-
oritat màxima i la zona limítrofa, si 
després ens demanen ajuda d’altres 
comarques, també hi col·laborem, 
però en moments molt concrets i 
sense deixar Castellar desprotegi-
da. En cas d’incendi, som dins del 
pla Infocat i podem actuar sota les 
ordres de bombers”. Precisament 
això és el que va passar el 22 de juliol 
a Sant Llorenç Savall. “Fa unes set-

Els ADF fan tasques de prevenció i vigilància, entre d’altres. Aquí, interpretant un mapa. || ESTEL MASAGUER

S’encarreguen de la prevenció dels focs forestals. Aquest estiu ha estat especialment dur per l’elevat perill d’incendis

manes érem a les Arenes i va sortir 
una columna de fum a Sant Llorenç. 
Coordinats amb la Federació, vam 
col·laborar en l’extinció del foc”, as-
segura Torregrossa.

Els dies de perill alt d’incendi 
i onada de calor, els ADF realitzen 
guàrdies actives, matí i tarda. Tot i 
que la base amb els vehicles la tenen al 
Parc de Bombers del Pla de la Brugue-
ra, normalment no són fixos al parc: 
“Sortim al territori, informem la 
gent que extremi les precaucions, 
fem vigilància de columnes de fum 
i estem atents a qualsevol infor-
mació dels guaites”, detalla el co-
ordinador. A més, estan a punt per a 
qualsevol servei que els demanin des 
del CECAT: “En aquests moments 
presentem especial atenció als 
accessos al parc natural, a les di-
ferents urbanitzacions i a la zona 
de Colobrers”.

És una tasca i una responsabi-
litat que els fa estar alerta constant-
ment, 24 hores: “De vegades vas a 
dormir amb el ‘walkie-talkie’ encès. 
Està sent un estiu complicat”, reco-
neix Torregrossa.

més enllà de la vigilància

Però els ADF desenvolupen moltes 
altres funcions a banda de la preven-
ció i extinció d’incendis forestals. Una 
tasca molt relacionada és la revisió 
d’hidrants: “Si funcionen bé, si tenen 
la pressió adequada. Sobretot ens 
preocupem d’aquells més propers 
a les zones forestals. A Castellar 
estem ben nodrits d’hidrants i de 
punts d’aigua, com les basses. Ara 

  Cristina Domene

mateix n’estan totes plenes”. Durant 
l’any, i quan sorgeixen, també execu-
ten tasques de Protecció Civil al poble, 
com sortides per aiguats, nevades o 
caigudes d’arbres. “De fet, l’altre dia 
vam treure un arbre caigut que obs-
taculitzava el pas a les Baumes del 
Carner”, recorda l’ADF.

Aquests dies també estan molt 

pendents de la revisió de les tram-
pes per a vespes asiàtiques. “Tenim 
tot el territori de Castellar amb 
trampes i cada dues o tres setma-
nes anem revisant. Aquest estiu 
hem copsat menys exemplars que 
altres anys. Crec que hi ha menys 
insectes i segurament està rela-
cionat amb la sequera, però no 

sabem el perquè del cert”.
Una de les tasques més complica-

des per als ADF, pel que suposa emo-
cionalment més que físicament, és la 
recerca de persones perdudes, a peti-
ció dels Bombers o dels Mossos d’Es-
quadra. No és una comesa que realitzin 

MEDI NATURAL | PREVENCIÓ

continua a la pàgina 9
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gaire sovint, però sí una o dues vegades 
l’any. La primera setmana d’agost, de 
fet, van participar en la cerca d’un veí 
de Terrassa, a qui malauradament van 
trobar sense vida. “És complicat pel 
neguit de si trobarem o no la persona 
i en quines condicions”. El 21 d’agost 
també van participar en la recerca 
d’en Pedro, també veí de Terrassa, a 
qui van trobar sa i estalvi, tasca per la 
qual van rebre un homenatge amb la 
resta d’efectius participants.

Per poder portar a terme totes les 
activitats que els encomanen, els ADF 
tenen una preparació que van actua-
litzant constantment, amb formació 
continuada, com, per exemple, saber 
interpretar un mapa. “S’ha de fer una 
formació per obtenir el carnet verd 
d’ADF i has d’estar dos anys per ar-
ribar a carnet groc, que et permet 
la intervenció en zones calentes en 
focs forestals”, explica el coordinador.

pressupostos participatius

Els ADF Castellar s’han presentat en-
guany als Pressupostos Participatius 
per poder adquirir un dron professi-
onal, com a suport a totes les tasques 
que fan. “És una eina idònia per poder 
veure des de l’aire diferents punts 
calents de zones forestals. Per revi-
sar com estan els accessos, els rius, 
qualsevol incidència en l’àmbit de 
protecció civil que pugui passar. I 
poder veure i trobar els nius de ves-
pes asiàtiques, perquè està demos-
trat que emeten més calor que l’ar-
bre i amb aquest dispositiu podrien 
trobar els nius, que és el més difícil, 
perquè el fan als arbres, amagats, 
molt alts i de fet en pots tenir un al 
costat de casa i no adonar-te’n”. La 
proposta dels pressupostos es comple-
ta, a banda del dron, amb l’adquisi-
ció de material i eines de protecció i 
exterminació de nius de vespa asià-
tica i un remolc per transportar tot 
el material.  

A tothom ens és familiar, més per 
veure-ho a pel·lícules americanes 
que no pas en directe, la imatge de 
bombers baixant ràpidament per 
una barra de descens davant una 
alerta de foc.

Avui dia, aquesta manera 
de sortir del parc no resulta tan 
eficaç i, de fet, la barra ja no es fa 
servir: “Al Parc de Bombers de 
Castellar la vam fer servir fins 
fa cinc anys”, explica el cap de 
bombers voluntaris, Cisco Altar-
riba. “Però va arribar la prohi-
bició perquè no hi ha cap nor-
mativa que la reguli. De fet, als 
parcs que es construeixen avui 
dia, ja no s’hi posa barra”, afe-
geix. Tot i que ara ja no es fa ser-
vir, va haver-hi una època en què 
aquesta barra de descens era molt 
necessària. Però, d’on ve aquesta 
proposta arquitectònica? Ens hem 
de remuntar al segle XIX i als Es-
tats Units. 

Aleshores, els parcs de bom-
bers no comptaven amb vehicles 
motoritzats, sinó que els despla-
çaments els feien amb cavalls o 
mules que tiraven els carruatges 
en què es desplaçava el personal 
i el material d’extinció. I va ser la 
presència d’aquests animals la que 
va influir en el desenvolupament 
arquitectònic dels parcs.

Els edificis que albergaven 
el servei de bombers eren alts, 

La barra del parc de bombers, en desús

Els bombers Martín i Altarriba es miren la barra del parc, que ja no es fa servir però que continua sent una icona del cos. || C. D. 

Els pals, instal·lats per fer sortides més ràpides, provenen de meitats del segle XIX

amb diverses plantes. La distri-
bució era similar a tots. A la planta 
baixa, els animals, a les intermèdi-
es, les instal·lacions per al personal 
i a dalt de tot, el fenc per alimentar 
les bèsties. Els pisos estaven con-
nectats amb escales i ràpidament 
es va donar un problema. Els cavalls 
oloraven el menjar a les plantes su-
periors i pujaven per les escales: 
“Per evitar trobar-se constant-
ment els animals a les plantes 
superiors, es va optar per les es-
cales de caragol. Però una esca-
la d’aquest tipus de 4 o 5 metres 
d’altura significa molta escala i 
es trigava molta estona a pujar i 
a baixar”, detalla Altarriba.

HISTÒRIA | PARC DE BOMBERS

Així, es va continuar pensant 
en altres solucions, per exemple 
rampes, similars als tobogans. 
Però no tots els parcs disposaven 
d’espai ni de diners per instal-
lar-les. Va ser per casualitat que 
va arribar l’opció de la barra.

En 1878, en un parc de Chi-
cago, als Estats Units, el bomber 
George Reid es trobava a la planta 
de dalt preparant el fenc quan de 
sobte va sonar l’alarma. El bomber  
va lliscar per un pilar rodó que hi 
havia a la cotxera, de manera que 
va arribar a terra molt ràpida-
ment i en presència del seu capità, 
David B. Kenyon. Quan van tornar 
de l’incendi, el capità va començar 

 Cristina Domene

a pensar seriosament en la utili-
tat d’un pal similar. I malgrat que 
al principi, altres parcs van fer-hi 
mofa, amb els anys, la barra es va 
acabar imposant com a solució de 
sortida davant d’una alarma d’in-
cendi: “I així és com es van idear 
els pals o barres per baixar d’un 
pis a un altre”, confirma el cap de 
bombers castellarenc.

La manca d’una normativa 
de seguretat que no posi en perill 
el personal –caigudes que poden 
provocar lesions greus– ha fet que 
aquestes barres, molt útils en el seu 
moment, acabin en desús. Sempre 
quedaran, però, com a record i en 
l’imaginari col·lectiu. 

ve de la pàgina 8



DEL 03 AL 09 DE SETEMBRE DE 202110

opinió 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 publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Aquest darrer diumenge d’agost, 
vam acomiadar degudament el nos-
tre bon rector de Sant Esteve de Cas-
tellar i Sant Feliu del Racó en la seva 
breu estada de quatre anys entre nos-
altres. Diem breu perquè, encara que 
el període de quatre anys és curt per 
a una rectoria, la pandèmia d’aproxi-
madament d’un any i mig encara l’ha 
fet sensiblement més curt.
D’acord que les lleis eclesials o dioce-
sanes seran legals, però no deixa de 
ser una incongruència que la bona i 
eficaç llavor plantada per un eficaç 
pastor no es deixi veure fructificar  
i al menys donar els primers fruits, 
a qui ha iniciat l’enèrgic i produc-
tiu treball. En el vocabulari de Déu 
aquest fet no sé quin nom té, en el 
parlar humà entenc que té una pa-
raula concreta.
En fi, Mn. Txema, gràcies per la teva 
breu estada entre nosaltres, molts 
creiem ho has fet molt bé. I evident-
ment com a modesta i vella ovella de 
la comunitat de Sant Esteve de Cas-
tellar, BENVINGUT, Mn. Artur Bo-
ardman i llarga estada com a admi-
nistrador parroquial de Sant Esteve 
de Castellar i Sant Feliu del Racó.

Adeu-siau, Mn. Txema

 Francesc Sagrera

 Rafa Homet*

l disseny del programa 
de Festa Major que, 
a una setmana vista, 
trobem penjat al web 
municipal, és el millor 

resum que he vist fins al moment 
sobre la situació de l’Ajuntament de 
Castellar: un full de Word sense cap 
gràcia ni estètica fet a correcuita. 
Com si tot plegat s’hagués improvi-
sat o ningú no hagués pensat que, en 
cas de poder fer la Festa Major, cal-
dria fer un programa. 
Tindrem una Festa Major reduïda, 
amb aforament i amb molts peròs, 
però tindrem la Festa Major que no 
vam tenir l’any passat. I ens n’hem 
d’alegrar. 
Agraïm l’esforç d’entitats i treba-
lladors municipals que faran possi-
ble que puguem celebrar una Festa 
Major en aquestes circumstàncies 
tan complicades. És a les nostres 
mans fer-nos la festa nostra i sentir 
que som de festa, que és el moment 
de Castellar. 
Amb totes les prevencions i precau-
cions que vulgueu, però gaudim de 
la Festa Major, recuperem els car-
rers, socialitzem, compartim i retro-
bem-nos. Fem poble, fem xarxa, fem 
Castellar. Un bon moment per fer el 
Castellar que volem.

*Portaveu d’ERC

E
I visca la Festa Major!

 Joana Borrego*

a Festa Major és 
quelcom més que 
una trobada lúdica 
amb la nostra famí-
lia i el nostre veïnat. 
És la festa més gran 

d’un municipi, l’afirmació de la 
seva existència com a col·lectiu, 
de la seva identitat. Per això és 
tan important.
Malauradament, la pandèmia ens 
va impedir celebrar-la l’any pas-
sat. I ens ha obligat, enguany, a 
presentar un format adaptat a les 
actuals circumstàncies epidemi-
ològiques. Serà una Festa Major 
amb menys actes, amb limitació 
d’aforament i amb registre previ.
Sense cap mena de dubte, no 
serà la Festa Major que tots de-
sitjàvem. Però així i tot, creiem 
que és important no renunciar 
a celebrar-la. Sempre garan-
tint al màxim la seguretat de 
les persones.
Hem treballat molt per poder fer-
la. No solament els tècnics i tre-
balladors municipals, també les 
entitats i els col·laboradors que 
han contribuït a fer possible el 
programa que presentem.
A tots i totes, m’agradaria trans-
metre públicament la meva feli-
citació per la feina i l’esforç. Mol-
tes gràcies.
Però encara falta molta feina. Hem 
de garantir que la Festa Major es 
desenvolupi amb normalitat i amb 
el menor risc possible. I per acon-
seguir-ho és absolutament neces-
sari que tots i totes hi contribuïm.
Els organitzadors posarem tot el 
que estigui al nostre abast perquè 
sigui un èxit i perquè les molèsti-
es que generaran les mesures de 
seguretat necessàries siguin les 
mínimes possibles.
Hem de demostrar, una vegada 
més, que som un poble cívic. S’ho 
mereixen totes les persones que 
s’han esforçat per fer-la possible 
i s’ho mereix tota la ciutadania 
castellarenca després de tants 
mesos de restriccions i renúncies.
Confiem que l’any que ve la situa-
ció s’hagi normalitzat definitiva-
ment i que puguem celebrar una 
Festa Major sonada.
Des de la Regidoria de Cultura ens 
comprometem a fer-ho. Perquè en 
tenim moltes ganes. Però, aquest 
any, demanem més seny que mai.

*Regidora de Cultura

L
Una Festa Major amb més 
seny que mai

Sr. Torrent, aquesta carta va dirigi-
da a vostè com a representant de la 
Conselleria d’Empresa i Treball, ja 
que tenen les competències en rela-
cions laborals i d’inspecció de treball. 
El meu nebot Víctor, de 18 anys, va 
morir el 27 de novembre del 2020. Va 
morir violentament treballant a l’em-
presa Ferros Sabadell de Castellar 
del Vallès. Fa poc ens hem assaben-
tat de la sanció económica que l’Ad-
ministració pública, en aquest cas, 
la Inspecció de Treball, ha executat. 
No puc creure com vostès han pogut 
actuar d’una manera tan poc ètica i 
tan poc encertada i les declaracions 
posteriors que hem arribat a llegir. 
Vostè sabrà que l’empresa CIDAC de 
Cornellà de Llobregat, on va treballar 
el Xavi, de 19 anys, i que va morir vio-
lentament el 30/04/21 i amb les ma-
teixes conseqüències tràgiques que 
el nostre nebot, ha sigut sancionada 
amb 328.460 euros i la considera, com 
una sanció molt greu-grau mitjà. Re-
alment em sembla una sanció ridícu-
la a una empresa amb tal historial i 
hauria de ser en el seu grau màxim 
perquè, senyor, estem parlant d’una 
vida humana, no d’un producte. No sé 
si vostè em sabrà explicar perquè la 
resolució d’Inspecció de Treball ca-
lifica la infracció de l’empresa Fer-
ros Sabadell únicament com  a greu 
en grau màxim i amb una sanció ri-
dícula de 40.100 euros i, el que és pit-
jor, amb el tractament com si fos una 
multa de tràfic o civisme, cosa que 

Per un error de transcripció, el 
cognom de la infermera entrevis-
tada a la contraportada de L’Ac-
tual número 623 apareix com a 
Sánchez. El cognom correcte és 
Sández. Preguem disculpeu les 
molèsties que aquest error hagi 
pogut ocasionar.

Carta oberta al conseller 
d’Empresa i Treball, 
Sr. Roger Torrent i Ramió

Fe d’errades

 Noemí Jornet 

els permet pagar amb un percen-
tatge de reducció del 40%, de ma-
nera que es converteix en greu-grau 
mitjà i amb un import total a pagar 
de 20.000 euros i poc més que, per 
a una empresa, això no és res. Com 
si fos un import més de societats. 
És una vergonya que ho hagin con-
sentit. Expliqui’m si no és molt greu 
que el meu nebot no rebés la forma-
ció necessària, no tingués reconei-
xement mèdic, a més, no hi ha justifi-
cant d’entrega d’EPIS ni portava els 
EPIS necessaris (sàpiga vostè que 
existeixen àudios del meu nebot re-
clamant la roba dos dies abans i, si 
l’hagués tingut posada, potser s’hau-
ria trencat, cosa que li hauria la vida), 
no tenien manual d’instruccions de 
la màquina, ni la seva adequació a 
l’RD 1215/1997, ni tenia marcat el 
CE, la màquina no funcionava amb 
el dispositiu de protecció consistent 
en comandament sensitiu, la para-
da d’emergència no funcionava, el 
van deixar sot, etc., que encara hi ha 
més. Si això no és molt greu en grau 
màxim, digui’m què ho és. Crec que 
és molt greu que el meu nebot patís 
un traumatisme toracocervical per 
atrapament de máquina. Llegeixi bé, 
que això és molt greu aquí i a la Xina. 
Vostè va opinar que cap sanció com-
pensa cap vida (amb això, d’acord), i 
que aquest tipus de mort són colpi-
dores e indignants. Vostè va decla-
rar que la sanció a l’empresa CIDAC 
era “històrica i exemplar” i que “elu-
dir la prevenció i seguretat laboral 
té conseqüències fatals”.
    Sr. Torrent, el deure que tenien amb 
l’empresa Ferros Sabadell era impo-
sar la mateixa sanció, com a mínim, 
que a l’empresa CIDAC. Expliqui’m, 
si us plau, quina consequència fatal 
té l’empresa on, per desgràcia, tre-
ballava el meu nebot: 20.000 euros? 
Li recordo que, al meu nebot, ningú li 
va donar l’opció de viure un 40% de 
temps més, per exemple. Tenia tota 
una vida per viure i aquesta empre-
sa se l’ha arrebatat. Li ha sortit més 
econòmic pagar que potser haver 
arreglat o sustituït la màquina. Que 
fácil que sembla incomplir la PRL. 
I vostès no l’han sancionat com ha 
de ser. És una vergonya! Aquí no es 
rescabala les conseqüències lesives 
pels drets emocionals d’uns pares, 
germana, avis, família i centenars 
d’amics. No s’ompli la boca dient que 
ha sigut històrica i exemplar. Perquè 
aquesta ha estat històrica per nefas-
ta i feridora. 
Molta sort amb la sol·licitud de refor-
ma de la llei de riscos laborals que, 
certament, fa falta. 

Ara que s’acosta l’inici de curs es-
colar, voldria fer reflexionar als 
responsables d’establir els cri-
teris d’assignació de les places a 
les escoles. 
Els qui heu fet la preinscripció es-
colar ens els darrers anys haureu 
vist, tan perplexos com jo, com tot 

Mobilitat i escoles

 Mercè Farràs Costa

Castellar (incloent urbanitzacions) 
és una única zona educativa i, per 
tant, en lloc de prioritzar que els 
infants vagin a l’escola més prope-
ra al domicili, els pares poden es-
collir qualsevol escola del munici-
pi encara que sigui a l’altra banda 
del poble. 
Si bé a les jornades de portes ober-
tes tots els responsables de les es-
coles defensaven que l’ensenya-
ment a Castellar és igual de bo a 
tot arreu, molts pares prefereixen 
agafar el cotxe i desplaçar-se en 
funció del projecte educatiu. 
Aquesta decisió provoca que hi 
hagi escoles amb excedent de sol-
licituds i altres amb excedent de 
places, de manera que l’atzar de-
termina qui podrà entrar a les es-
coles més demandades. 
Això resulta en la necessitat de 
desplaçar els infants amb vehicle 
particular en lloc de prioritzar 
anar-hi a peu. 
Així, podem veure cada matí als 
voltants de les 9 els carrers col-
lapsats i plens de cotxes mal apar-
cats. En el meu cas particular, tinc 
dues escoles a 1 minut a peu i ja 
portava el nen caminant a la llar 
d’infants. 
Ara em tocarà agafar el cotxe cada 
matí i sumar-me al caos viari. 
En un context de reducció de les 
emissions de CO

2
 i priorització de 

zones peatonals, crec que s’hau-
ria de revaluar la zona educativa 
única per tot el poble. 
Tots plegats guanyaríem quali-
tat de vida.   

FOTO DE LA SETMANA

Els més petits, els més matiners a començar el curs

L’1 de setembre van començar el curs els més petits de tots, els infants d’edats 
compreses entre els 0 i 3 anys. Les llars d’infants i les escoles bressol del mu-
nicipi obrien les seves portes per acollir els infants, que aquests primers dies 
fan només unes hores, per anar adaptant-se a l’espai i a les educadores i edu-
cadors. Aquests primers dies són molt importants perquè els petits i els pares 
i mares agafin la rutina: “Fem adaptació durant uns 15 dies, adaptant-nos 
a les famílies. Normalment porten als fills i filles dues o tres hores al dia. 
En principi, el 14 de setembre, ja comencem l’horari habitual, però si en-
cara un nen no està preparat, respectem el seu ritme, sense forçar, te-
nint en compte les seves emocions”, explica la responsable de la llar d’in-
fants El Picarol, Carme Casals.  || TEXT :  C. D.  /  FOTO:  EL PICAROL
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opinió

eixar escrit allò que 
es pensa és una te-
ràpia que recoma-
no a tothom. Llegir 
i, sobretot escriure, 

són unes actituds prou íntimes 
que no necessiten cap mena d’en-
trenament previ. Personalment, 
a hores d’ara, però, jo m’he acos-
tumat a triar els lectors a qui tur-
mentar. Faig arribar allò que penso, 
sento, crec i visc a qui realment 
vull. Temps era temps, col·laborava 
en una d’aquelles xarxes que se’n 
diuen socials i les meves opinions 
no sempre eren acollides de la ma-
teixa manera. No m’amago del fet 
que les meves limitacions a l’hora 
d’escriure siguin múltiples, és per 
això que, algunes vegades, arriba-
ven a ser mal interpretades. Segons 
el que hi deixava dit, tenia molta 
més feina a puntualitzar allò que 
acabava d’exposar que cap altra 
cosa. I això, en la mesura justa, fins 
podia arribar a tenir la seva gràcia, 
però portat a l’extrem era franca-
ment esgotador. En algunes ocasi-
ons, la cosa més innocent i trivial 
s’arribava a convertir en un autèn-
tic partit de tennis de respostes i 
contrarespostes i, casualment, el 
darrer que intervenia en el joc de 
les rèpliques i els retrets solia ser 

  Converses. || JOAN MUNDET

L’art d’escriure

D PLAÇA MAJOR

VÍCTOR VALLS
Impressor

“La cosa més 

innocent i trivial 

s’arribava a convertir 

en un autèntic partit 

de tennis”

el que la “deia més grossa”... Tant 
és així que, curt i ras; un dia vaig 
dir-me: “S’ha acabat el pa torrat!”. 
I així va ser.
Curiosament, però, el mòbil que va 
ser determinant en una decisió tan 
radical no va venir pas arran d’un 
comentari polític, esportiu, filosò-
fic, social com molts de vosaltres 
podríeu fàcilment imaginar, que jo 
podia haver fet. Aquesta resolució 

la vaig prendre després que hom 
m’interpel·lés amb una pocasol-
tada que encara no he paït: “Poca 
feina deus tenir tu que puguis dedi-
car tant de temps a escriure”. Vaig 
pensar que potser tenia raó. Que no 
tenia cap mena de necessitat de de-
dicar ni deu segons de la meva vida 
a debatre amb algú que pugui ar-
ribar a tenir un desenvolupament 
emocional tan simple. La llàstima 

és que no tenia el seu telèfon per 
contestar-li en persona amb un 
“bona matinada, et truco per fer-
te saber quin és el meu horari d’es-
criptura”. Estic ben segur que, en 
aquella època de què parlo, a l’ho-
ra que jo em barallava amb mots, 
expressions i ferralla discursiva 
diversa, el meu interlocutor, a tot 
estirar, s’havia llevat un momentet 
per tal de no pixar-se al llit...

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

60.000 
visites web mensuals
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esportsmotor

Morales suma dos tercers a Navarra
El 31 és tercer en el campionat a falta de quatre curses. Max Sánchez cau en la primera cursa i és 12è en la segona

El retorn de les vacances d’estiu és 
sempre sinònim de la tornada de les 
curses i el Campionat d’Espanya de ve-
locitat no ha faltat a la cita. El circuit 
de Los Arcos de Navarra va ser la seu 
de la cinquena cita de la temporada, 
un lloc de bons records per a Carme-
lo Morales, que va aconseguir dues de 
les tres victòries d’aquesta tempora-
da, ja que aquesta era la segona vega-
da que el campionat visitava el circuit. 
Max Sánchez va caure en la primera 
cursa i va remuntar fins a la 12a posi-
ció en la segona.

Un mes després de la cita del Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya, on va 
aconseguir dos quarts llocs, Morales 
va arribar tocat físicament a Navar-
ra, després d’un problema d’esquena 
i de no haver pogut entrenar prou. El 
del Cardoso Racing va iniciar la cita 
navarresa amb un 8è i un 5è lloc en 
els lliures de divendres, i va marcar 
el quart millor crono, per sortir des 
de segona línia en la primera cursa. 
Anant de menys a més durant el cap 
de setmana, el pilot de Castellar va 
aconseguir remuntar una posició i 
completar el podi per darrere del líder 
del campionat, el portuguès Ivo Lopes 
(EasyRace BMW) i d’un persistent 
Jordi Torres (LaGlisse). “Estic bas-
tant content amb la cursa, ja que 
aquest no està sent el meu millor cap 
de setmana. A l’estiu he tingut un 
problema a l’esquena, no he pogut 
entrenar i he arribat just a aques-
ta cita. No estic tenint bones sen-
sacions damunt de la moto i m’es-
tà resultant difícil anar ràpid i ser 

 Albert San Andrés

A dalt, Morales 

durant els 

lliures a Los 

Arcos. A baix, 

Max Sánchez 

durant la segona 

cursa del cap 

de setmana.  
|| CEDIDES

Amb un setè lloc en els cronos, el 
pilot Eric Rubio va aconseguir la 
segona posició final en la cursa 
americana de Vilobí d’Onyar (la 
Selva). El 77 va quallar dues curses 
excel·lents a Girona, aconseguint 
el tercer lloc en la primera màniga 

i pujant al segon calaix del podi 
en la segona. Nil Pallarés va ser 
el vencedor i Eric Wic, en tercer 
lloc, va completar el podi. El pilot 
segueix així amb la progressió 
i ja prepara la següent cita del 
Campionat d’Espanya d’MX65.

Eric Rubio, segon a 
la cursa americana 
de Vilobí d’Onyar

constant. En la carrera, malgrat no 
tenir bones sensacions abans de co-
mençar, he intentat concentrar-me, 
donar el cent per cent i ha estat du-
ríssima físicament”, va confessar 
el pilot respecte a la primera cursa.

En la segona, ja diumenge, el 31 
va consolidar-se en la segona plaça, 
que va perdre en els últims girs, però 
va mantenir el tercer esglaó del podi, 
mentre que la victòria se la va endur 
un potent Jordi Torres, amb un sor-
prenent Óscar Gutiérrez (SP57 Ra-
cing) en segon lloc. El pilot va tornar 
a qualificar la cursa de “molt dura a 
nivell físic”, en què “ho he donat tot 
per poder ser segon, però, sent rea-
listes, he comès dos errors a causa 
del desgast físic i se m’ha escapat la 
segona plaça”.

Amb quatre curses encara per 
córrer, Morales segueix tenint opci-
ons al títol, ja que és tercer amb 1 39 
punts, per darrere del líder Lopes 
(172) i Torres (163). València (24/10) i 
Jerez (31/10) per segon cop, decidiran 
el campionat.

Pel que fa a la categoria de SBK 
Junior, Max Sánchez no està gau-
dint la seva millor temporada, però 
segueix insistint i aprenent per pro-
gressar. Amb la mirada posada en la 
selecció de la Red Bull Rookies Cup, 
un 21è i un 13è lloc van ser els millors 
registres durant divendres, va acon-
seguir sortir des de la sisena línia, en 
16è lloc el dissabte, en una cursa en què 
va caure en la primera volta al revolt 
12. Amb ànims renovats, Sánchez va 
millorar diumenge, ja que va remun-
tar del 18è lloc fins a la 12a plaça final, 
el millor resultat aquesta tempora-
da. Sánchez és 25è en el campionat. 
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La casualitat va decidir que el debut 
en la temporada 2021-22 de Xavi Calm 
al capdavant de l’Atlètic Balears a Pri-
mera RFEF –l’antiga 2a B– fos al camp 
que va veure debutar el tècnic caste-
llarenc com a entrenador principal en 
la categoria. 

Després de substituir Jordi 
Roger a la banqueta balear a finals de 
la temporada passada, Calm ha estre-
nat la nova categoria superant a domi-
cili l’equip verd, en una visita especial 
pel castellarenc. Els de Ses Illes van su-
perar per 0-2 els barcelonins amb dos 
gols de Canario, i ja es posicionen com 
a un dels equips a batre en la catego-
ria que dona accés a la Segona Divisió 
del futbol nacional, objectiu principal 
dels blaus, després d’anys de lluita per 
aconseguir-ho.  || A.S.A.

Xavi Calm, debut amb victòria

Xavi Calm enceta la segona temporada a la banqueta balear. || AT. BALEARS

El tècnic aconsegueix un 0-2 amb el Balears en el seu retorn a Cornellà

FUTBOL | 1A RFEF

La UE Castellar ja ha arrencat els 
motors per preparar la temporada 
2021-22 i en poc més d’una setmana 
d’entrenaments, l’equip ja ha dispu-
tat tres partits amistosos. Els de Juan 
Antonio Roldán i Santy Fernández 
han deixat molt bones sensacions en 
aquest començament.

L’equip subcampió de la Copa 
de 2a Catalana ja ha iniciat la prepa-
ració de cara a una nova temporada, 
en què serà un dels rivals a superar, 
per la seva condició d’imbatut durant 
la curta temporada passada. Els de 
Roldán i Fernández van estrenar-se 
la setmana passada al camp de la UE 
Rubí de 1a Catalana, on van caure per 
2-0, tot i la bona actuació del conjunt 
blanc-i-vermell, que va topar amb un 
porter local insuperable. Els nous fit-
xatges dels locals van desequilibrar 
la balança al Municipal Can Rosés 
amb dos gols de Roger Gorrea (38’) 

i d’Edgar Álvaro (55’). 
En el debut a l’estadi Joan Cor-

tiella, els blanc-i-vermells van rebre 
un altre equip de categoria superior, 
el CF Martorell, amb què van empa-
tar a un, després d’un gol de Marc Es-
trada (37’) per part dels locals i d’Eric 
Arévalo (38’), dels visitants.

Aquest dimarts, l’equip va tor-
nar a disputar un nou encontre amb 
el Santfeliuenc B, equip del grup III 
de 2a Catalana, amb el resultat de 3-2 
i gols de Ruano (42’), Estrada (86’) i 
el juvenil Óscar (90’), de manera que 
van remuntar un 0-2 en contra de 
l’equip del Baix Llobregat. L’equip 
també va aprofitar la jornada per fer 
la foto oficial de la temporada 2021-22 
sobre la gespa de l’estadi castellarenc. 
Dissabte a les 19 h l’equip s’enfronta-
rà al CF Les Franqueses i diumenge 
a la mateixa hora al CD Badia, amb-
dós partits en el Cortiella.  || A. S.A. 

Arrenca nova temporada 
per a la UE Castellar

Plantilla de la UE Castellar per a la temporada 2021-2022. || UE CASTELLAR

FUTBOL | PRETEMPORADA

FUTBOL | RETO IBERDROLA

La futbolista castellarenca Ana Hernández 
ha tornat a casa després d’una breu aventura 
a l’Inter de Milà, on no va poder adaptar-se 
a la disciplina del club neroazzurri.

La seva gran qualitat i projecció, però, 
li han garantit trobar un equip de garanties i 
la davantera compartirà vestidor amb l’altra 
castellarenca, Chari Márquez, al CE Seagull 
badaloní, que milita en la segona categoria 
del futbol professional.  || A.S.A.Ana Hernández seguirà vestint de blanc i blau, però ara al CE Seagull. || CEDIDA

Hernández, 
al CE Seagull

esports futbol

PROPERAMENT... 
CURSOS PRIMER 
TRIMESTRE 
CASTELLAR JOVE!

FAREM:

· Defensa personal
· Teatre musical
· Dansa contemporània
...

I MOLTES ACTIVITATS PUNTUALS!

ACTIVITATS GRATUÏTES!

Per a més informació, consulteu les xarxes socials @castellar_jove o truqueu al telèfon 937159479.
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El pivot castellarenc Ramon Vilà ju-
garà aquesta temporada al Casade-
mont Zaragoza i debutarà a la Lliga 
ACB. El jugador de 2,03 m, format al 
planter del FC Barcelona, arriba així 
a l’elit del bàsquet espanyol, després 
d’haver passat per LEB Or amb el Le-
vitec Huesca.

Format en les categories inferi-
ors del FC Barcelona, on va debutar 
en la segona categoria, el jugador in-
ternacional en categories inferiors va 
fer el salt el 2016, amb divuit anys, a 
l’NCAA nord-americana, on va jugar 
als Arizona State Sun Devils i als 
Chattanooga Mocs, de la Universitat 
de Tennessee, per tornar al bàsquet 
europeu amb el Peñas Huesca, on va 
aconseguir una mitjana de 13,4 punts 
i 6,5 rebots en la primera fase i 15 i 6,3 
en la segona. Amb aquests números, 
l’equip de la capital aragonesa diri-
git per Jaume Ponsarnau va fixar-se 
en el jugador que ha promès “ener-
gia, duresa, donar el 100% i aprofi-
tar-ho tot al màxim” en aquesta nova 
aventura. El pivot és un jugador poli-
valent, que pot rendir al màxim en el 
joc interior, jugant de 4 o de 5 i apor-
tant velocitat.  || REDACCIÓ

Ramon Vilà, al Casademont

Ramon Vilà el dia de la presentació amb el Casademont Zaragoza. || CEDIDA

El pivot castellarenc arriba a l’ACB juntament amb l’equip saragossà

BÀSQUET | ACB ATLETISME | DUATLÓ

Martí Bertran va imposar-se en la primera edició del Duatló de Carretera 
Vila de Ripollet, en la categoria de nascuts abans del 2002. L’atleta, que 
aquesta vegada representava la secció Triatlètic del CA Castellar, no va 
donar opcions als seus rivals i es va emportar la victòria amb contundèn-
cia. Bertran va completar el duatló de distància sprint (5 km cursa atlètica, 
20 de bicicleta i 2,5 més de cursa) en 13è lloc absolut (01:02,04), acabant 
el primer de la seva categoria. Davant de corredors més experimentats, 
l’atleta verd va ser capaç de lluitar per la desena posició en els dos pri-
mers trams; va caure a l’onzena en els dos següents, i a la 13a en el tram 
final. Yago Sánchez (00:54:53) va ser el vencedor absolut.  || A.SAN ANDRÉS

Martí Bertran –al centre, de verd– en la duatló de Ripollet. || CEDIDA

Martí Bertran guanya 
la duatló de Ripollet
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més comerç que mai

L’Ajuntament i Comerç Castellar impulsen 
la campanya “Més comerç que mai” per 
afavorir el consum local amb la promoció 
de vals de descompte per a la ciutadania. 

COM FUNCIONA?

Podeu adquirir a meitat de 
preu vals de 5 € i 10 € per 
utilitzar en establiments 
comercials i de restauració. 

Ho podeu fer del 6 de setem-
bre al 31 d’octubre de 2021 
(o fins a exhaurir existències) al 
web www.castellarvalles.cat/
valsdescompte.

Els vals de 10 euros us costaran 
5 euros (n’estalvieu 5!) i els vals 
de 5 euros us costaran 2,5 euros 
(n’estalvieu 2,5!). 

Com a màxim podeu comprar 
vals per un valor total de 30 
euros per persona.

Els vals es poden fer 
servir per a les vostres com-
pres entre el 6 de setembre i 
fins al 30 de novembre 
(ambdues dates incloses).

QUI POT COMPRAR ELS 
VALS DE DESCOMPTE?

Tots les persones empadronades 
a Castellar del Vallès abans de l’1 
de setembre de 2021 i nascudes el 
2005 o en anys anteriors.

Entra a 
www.castellarvalles.cat/
valsdescompte.
i compra el teu val
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QUINS SÓN ELS 
ESTABLIMENTS 
ADHERITS?

Podeu identificar els establiments 
adherits gràcies a un adhesiu que 
trobareu just al davant de l’entrada 
de cada comerç o restaurant. 
La llista és la següent:

ALIMENTACIÓ

Agrosans (c. Priorat, 48-50 - Pol Industrial Can Carner)

Andreví (c. Prat de la Riba, 32 i Sala Boadella, 8)

Cal Camilo (av. Sant Esteve, 120) 

Cansaladeria Prat Torras (Mercat Municipal )

Canyameres SL (ctra. Sentmenat, 118-120)

Cárnicas Merche (c. Montcada, 5 i Mercat Municipal)

Carnisseria Casé (Mercat municipal)

CONDIS c. Montcada (c. Montcada, 10 – 12)

Fleca i Pastisseria Turòn (pg. Pl. Major, 1)

Forn Sant Jordi (c. Major, 52)

La Botiga del Castell (av. Sant Esteve, 17)

La Casa de las Chuches (pl. Cal Calissó, 2 pta. 1)

La Despensa (c. Montcada, 17 planta baixa pta. esq.)

La Fruiteria del Poble (c. Anselm Clavé, 5)

La Graneria (pl. Cal Calissó, 2 - Local 4)

Llullu Cakes Pastisseria (Passeig, 5)

Molsa Integra (ctra. Sentmenat, 68)

Musta Super (c. Tarragona, 30)

Pastisseria Muntada (c. Passeig, 27)

Peixos Marina (Mercat Municipal)

Salat i Dolç (Mercat Municipal)

Vila-Borrull (Mercat Municipal)

BARS I RESTAURANTS

Bar Califòrnia (c. Hospital, 11 - Local 14)

Bar El Racó del Mercat (Mercat Municipal)

Bar La Cantonada (ctra. Sabadell, 21)

Bar Restaurant Avenida (av. Sant Esteve, 76 - Loc. 3)

Braseria Marro’s Cerveseria (c. Garrotxa, 80) 

Bruna Burguer & Grill (c. Hospital, 48 - Local 3)

Cafèlia (c. Tarragona, 28)

Casa Córdoba - Rostisseria (pl. Europa, 10)

Cuinats (c. Josep Anselm Clavé, 3)

El Celleret de Castellar (av. Sant Esteve, 49)

El Mirador (pg. Pl. Major, 1)

Frankfurt La Bocateria (pg. de la Plaça Major 1 - Loc.3)

Gelateria La Granja (c.Colom, 14)

La Balena (pl. Catalunya)

La Bona Teca (Mercat municipal i c. Josep Tarradellas, 13)

La Jijonenca (c. Hospital, 22 locals 3 i 4)

Mito Sushi Restaurant (c. Hospital, 46)

Nigromante Gastrobar (c. Dr. Carretero i Coll, 5)

Per Norma Xaloc (c. Galicia, 8)

Pizza a punt (c. St. Pere d’Ullastre, 2)

Restaurant Frutos (c. Lleida, 14)

Restaurant Garbí (c. Barcelona, 52)

Restaurant Pérez (ctra. Sabadell, 28)

Restaurant Stewart (c. Torras, 10)

Restaurant Toso (c. Montcada, 17)

Serendipity (c. Roselló, 4) 

EQUIPAMENT DE LA LLAR

Casa Jordi (c. Barcelona, 9)

Ferreteria Sampere (c. Sala Boadella, 15)

Floristeries Duran (c. Montcada, 6)

Lídia Vidal Floristeria (ctra. Sentmenat, 76)

Outlet teixits per la llar (c. Catalunya, 101)

Regal Artesanal (c. Major, 17)

Roca Matalassers (c. Passeig, 12)

Santi art (Camí Xic, 9)

ROBA I COMPLEMENTS

Be by luxury (c. Sala Boadella, 10)

Bel·la (c. Sala Boadella, 3 - Local 1)

Darling (c. Hospital, 24)

El Baratet (c. Sant Esteve, 38)

El Botonet (Passeig, 23)

Esports Castellar (c. Sala Boadella, 20)

Fragàncies & Colors (c. Sala Boadella, 3)

Herois (c. Hospital, 11)

Illa (c. Sala Boadella, 14)

K&M (c. Hospital, 22)

La Merceria (c. Montcada, 14) 

La Petita (c. Hospital, 22 Porta 2)

Luque & Luque Sabaters (c. Sala Boadella, 10 bxs. B)

Mia Boutique (ctra. Sentmenat, 31)

Midudu (c. Santa Perpètua, 3)

Pessigolles (c. Sala Boadella, 12)

Qways (ctra. Sentmenat, 44)

Rodana Sabaters (ctra. Sentmenat, 78)

Seven Stars (c. Santa Perpètua, 1)

Sílvia Moda i Complements (c. Sala Boadella, 10) 
Stir 180 (Passeig pl. Major, 5)

SALUT, BENESTAR I IMATGE 
PERSONAL

Centre de Fisioteràpia, 
Psicologia i Logopèdia (c. Pedrissos, 12) 
Clínica Podològica Castellar (c. Doctor Rovira, 23l)

De Pablos Perruqueria (ctra. Sentmenat, 112)

Denta Vallès (c. Barcelona, 5 Pis 2)

Espai Yangüela (c. Torras, 2) 
Farmàcia Casanovas (av. Sant Esteve, 3)

Farmàcia Castellar (ctra. Sabadell, 3)

Farmàcia Catalunya (c. Balmes, 57 - Local) 
Farmàcia Europa (c. Barcelona, 78-80)

Farmàcia Fenoy (c. Barcelona, 58)

Gemma Imatge (av. Sant Esteve, 81)

Inkordie Tattoo Parlour (c. Passeig, 38) 
Luxury Beauty (ctra. Sentmenat, 74)

Massatges Les Mans (c. Carrasco i Formiguera, 2 - Loc. 5)

Mima’t Vallès (pl. Europa, 11 - Local B)

My Moments (ctra. Sentmenat, 10)

Natura Estètica (c. Sala Boadella, 20)

Optimón Òptics (c. Passeig, 36)

Pentina’t (c. St. Pere d’Ullastre, 2)

Perruqueria Kati (av. Sant Esteve, 77)

Perruqueria Mercè Font (c. Passeig, 3)

Perruqueria Txell (c. Montcada, 19)

Podoclínic (c. Santiago Rusiñol, 29)

Solilluna (c. Suïssa, 32 - Local)

Super Òptics (c. Passeig, 29)

T’estimes? (ctra. Sentmenat, 74)

Urban Perruquers (av. Sant Esteve, 76) 
Vista Òptica (av. Sant Esteve, 78 - Local 2 B)

SERVEIS I ALTRES

Ambar Tours (c. Catalunya, 70)

Artcàdia (c. Retir, 37, 1r)

Autoescola Castellar (c. Barcelona, 72)

Bike Tolrà (c. Major, 35)

Bitxos Veterinària i Perruqueria (c. Fàbregues, 6)

Centre de reforç psicopedagògic 
Carme Perarnau (pl. Forjador, 1 bxs. 4)

Clínica Veterinària Esther (pg. plaça Major, 1 - Local 3)

Clínica Veterinària Novavet SLP (c. Barcelona, 26–28)

CM62 Informàtica (c. Major, 62)

Codelearn (c. Passeig, 22)

Copisteria Grafic Disscopi SL (Sala Boadella, 2 - Loc.2)

Doscc Assessors i Consultors (pl. Europa, 3 - Local 4)

Escola Npadel Competició (c. Osona, 44)

Espai lector Nobel (c. Sala Boadella, 10)

Estació de Servei 
Truyols SA (ctra. Sant Llorenç, 2-4 - Loc.3)

Gos Pelut (c. Suïssa, 34)

Idiomes Castellar (ctra. Sentmenat, 52)

Impremta Castellar (c. Catalunya, 90)

Impremta llibreria papereria Vallès (c. Cerdanyola, 3)

Joguines Stop (c. Major, 56)

La Centraleta (c. Major, 29)

La llar d’en Cuaqui (c. Àngel Guimerà, 76)

Llar d’infants Casamada (c. Puig De La Creu, 11)

M. Isabel Vaqueiro 
Subirats – Advocada (c. Barcelona, 4)

Marga’s English Tips (c. Catalunya, 58 - Local 2)

Mixos and Quissos (c. Passeig, 29 - Local 4)

Pulpin VIII Servicios Informáticos (c. Barcelona, 74)

Punt i Coma (c. Església, 2 - Local 1)

Reparació de calçat 
Juan Luque (c. Dr. Rovira, 1 - Loc. 6)

Terranova CNC14 (ctra. Sentmenat, 40 - Local 1)

Tintoreria Prat de la Riba (c. Prat de La Riba, 30)

Vila Hosta (c. Hospital, 21)
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Arriba la nova temporada cultural
La Regidoria de Cultura ha donat a conèixer els espectacles de teatre i música que s’han programat fins al desembre

Des del dia 1 de setembre ja es poden ad-
quirir els abonaments per als espectacles 
de la temporada de teatre i música, que 
tindran lloc del 25 al 18 de desembre. El 
preu total per a les cinc propostes pac-
tades serà de 50 euros i ja es poden ad-
quirir, amb cadira numerada, al web de 
l’Auditori Municipal www.auditoricas-
tellar.cat. Els abonaments també es po-
dran adquirir presencialment, amb cita 
prèvia reservada al telèfon 93 714 40 40 
i demanant per la Regidoria de Cultura, 
o bé al web www.castellarvalles.cat/en-
tradesauditori. “En els espectacles de 
la temporada s’ha tingut en compte 
l’accessibilitat i la inclusió, per això es 
posen a disposició uns bucles magnè-
tics individuals per a qui ho necessiti”, 
expliquen des de la Regidoria de Cultura. 

Per al públic general, les entrades 
donen accés a diverses propostes: Una 
nit amb el Mag Lari, del mag tan popu-
lar que sempre arriba amb sorpreses, 
humor i il·lusió. Aquest espectacle, que 
obre la temporada, tindrà lloc el dia 25 
de setembre a les 20 h.

El dia 1 d’octubre, també a les vuit, es 
podrà gaudir d’un muntatge de La Perla 
29 que va tenir un èxit rotund quan va 
ser presentat a Barcelona. Canto jo i la 
muntanya balla, de Guillem Albà i Joan 
Arqué, porten a escena el llibre també 
d’èxit d’Irene Solà. La dramatúrgia va a 
càrrec de Clàudia Cedó i la música és de 
Judit Nedderman, cantant que va visi-
tar la nostra vila el mes de juliol passat.

Dissabte 16 d’octubre s’ha previst 
un espectacle “que posa l’atenció a la 
diversitat”, detallen des de la regido-
ria. Es tracta de Suite TOC núm. 6, amb 
Les Impuxibles (Judit Pujol i María Ve-
lasco), un espectacle que vol donar llum 
a la simptomatologia del TOC (trans-
torn obsessivocompulsiu), que va rebre 
dos Premis Butaca l’any 2019, un per a 
les Noves Aportacions Escèniques i un 
altre a la millor composició musical per 
a Clara Peya, pianista que pateix aquest 
transtorn. Aquest espectacle tindrà un 
intèpret de llenguatge de signes. Per a 

dissabte, 6 de novembre, s’ha previst 
un concert amb el quintet Carles Cases 
Strings Band, que vindran amb la pro-
posta Concert Paradiso. Ells reinterpre-
ten les bandes sonores més conegudes 
del compositor italià Ennio Morricone, 
conegut per les melodies que van acom-
panyar pel·lícules com La missió, Cinema 
Paradiso o Els intocables d’Eliot Ness, entre 
d’altres. Es tracta gairebé d’un documen-
tal en viu “comentat en directe pel pe-
riodista cinematogràfic Àlex Gorina”, 
apunta Cultura. Com que el concert co-
incideix amb el BRAM!, també es durà a 
terme un taller per a infants relacionat 
amb el setè art.

El dia 18 de desembre, a les 20 hores, 
Beth presenta el seu disc Origen, una pro-
posta en què l’artista ofereix melodies 
purament de pop, cantades amb la seva 
veu esquinçada tan personal i caracterís-
tica, que parlen de temes universals com 
l’amor, el desamor, els fills o l’esperança.

La Regidoria de Cultura ha volgut 
destacar, de la selecció feta per a la pro-
gramació d’aquest trimestre, la volun-
tat de “començar amb un plat fort, el 
Mag Lari, i acabar també amb un plat 
fort, la Beth”.  

Les entrades individuals anticipa-
des es podran adquirir a partir del 16 de 
setembre, a través dels mateixos canals 
que els abonaments. Cada entrada tindrà 
un preu de 12 euros. Les entrades indivi-
duals que es comprin a la taquilla tindran 
un preu de 15 euros.

programació familiar

D’altra banda, l’Ajuntament també ha 
previst una programació d’espectacles 
familiars que no s’acull a l’oferta d’abo-
naments. La venda anticipada indivi-
dual també s’activarà el dia 16 al web de 
l’equipament i presencialment amb cita 
prèvia, a un preu de 5 euros. La compra a 
taquilla serà de 6 euros. Les famílies que 
presentin carnet de famílies  nombroses 
o monoparentals pagaran 4 euros.

Dissabte 9 d’octubre, a les 18 h, ar-
riba la primera de les tres propostes pre-
sentades. Es tracta de Atreveix-te, a càr-
rec de Landry, un dels animadors més 
reconeguts del país que ofereix aquest 

d’arts 
escèniques 
per al públic 

general

espectacles

5

  Redacció

espectacle adreçat als més menuts, amb 
repertori propi de cançons.

Diumenge 14 de novembre, d’11 a 14 
h i de 16.30 a 19.30 h, PUCK i la seva trou-
pe (Tombs creatius) muntaran una instal-
lació per acollir un microfestival al vo-
lant de l’animació, amb cinema de petit 
format, jocs de carrer i il·lustració en viu.

Diumenge 28 de novembre, a les 12 
h, tindrem un espectacle que parla de la 

identitat de gènere. Es tracta de La mot-
xilla de l’Ada, de la companyia Teatre al 
Detall, una formació que ha visitat diver-
ses vegades l’Auditori Municipal. 

El retaule del flautista, una propos-
ta de TIC Escènic a partir de l’adapta-
ció de l’obra de Jordi Teixidor, torna els 
dies 8, 9, 10, 15, 16 i 17 d’octubre a la Sala 
de Petit Format de l’Ateneu. Les reserves 
es poden fer a tic.escenic@gmail.com.

Beth Rodergas visitarà Castellar el 18 de desembre per presentar el disc ‘Origen’.  ||  CEDIDA

El Mag Lari obre la temporada d’espectacles, el dia 25 de setembre, amb ‘Una nit amb el Mag Lari’. ||  CEDIDA

cultura

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Busques feina?
Contacta amb nosaltres:
C. de Portugal, 2C
De dl. a dv., de 9 a 13.30 h.
Cita prèvia per a consultes 
presencials: 
www.castellarvalles.cat/citapreviaslo
Tel. 93 714 40 40
www.castellarvalles.cat 
(ofertes de treball de Xaloc)

A través del Servei Local d’Ocupació 
de Castellar del Vallès i Sant Llorenç 
Savall podràs accedir a totes les 
ofertes de la província de Barcelona.

Consulta en aquest vídeo el 
funcionament del servei:

- Ajudant/a de cuina rostisseria (Castellar del Vallès)
-  Auxiliar de geriatria (Castellar del Vallès)
-  Comercials sector metall (Castellar del Vallès)
- Conductor/a de tràiler ADR (Castellar del Vallès)
- Encarregat/da de forn de pa (Castellar del Vallès)
- English teacher at the Escola d’Idiomes (Sant Llorenç Savall)
- Fisioterapeuta centre geriàtric (Castellar del Vallès)
- Operari/ària mecanitzats (Castellar del Vallès)
- Ordidor/a per a empresa tèxtil (Sant Llorenç Savall)
- Programador/a electrònic/a júnior (Castellar del Vallès)
- Socorrista aquàtic (Castellar del Vallès)
- Treballador/a social (Castellar del Vallès)

Ofertes de feina recents al 
Vallès Occidental
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La Biblioteca arrenca 
les activitats de tardor

La Biblioteca Municipal Antoni 
Tort ha donat a conèixer les ac-
tivitats i novetats programades 
de cara la tardor que ve. A partir 
d’aquest setembre es reprenen di-
versos clubs de lectura. Per exem-
ple, el dia 9 de setembre s’inicia de 
nou el club de lectura de novel·la 
Les Invasions Subtils, amb Joana 
Zoyo i el llibre La pesta, d’Albert 
Camús. El dia 20, s’ha programat la 
penúltima sessió del taller d’escrip-
tura amb Cos de Lletra, per al qual 
cal fer inscripcions a la biblioteca.

El dia 27 de setembre es re-
prèn també el club de lectura de 
viatges Viatjar ben Acompanyat, 
amb Joan Vilardebò, que parlarà 
de La maternitat d’Elna. l’endemà, 
el club de novel·la en anglès Read 

& Chat, amb Mathew Nix i l’obra 
My sister, the serial killer, d’Oyinkan 
Braithwaite. 

A l’octubre arriba una no-
vetat ben atractiva, un taller de 
tecnoalimentació: esferificacions, 
amb SmARTions. Art i ciència tre-
ballen de bracet per portar-nos 
noves sensacions quan mengem a 
la taula. Al taller, els usuaris –in-
fants de màxim 11 anys– entendran 
els fonaments de la química, seran 
creatius i dissenyaran la seva prò-
pia experiència del segle XXI. Cal 
fer inscripció.

El dia 4 d’octubre té lloc un 
nou taller d’escriptura i el dia 14 
també torna el taller el club de 
lectures de filosofia per pensar el 
món, amb Felicitat Llop. 

L’Hora del Conte torna el dia 
16 d’octubre, amb Contes per obrir 
finestres, amb Sílvia Ricart, la ron-

dallaire que s’atrevirà a construir 
i jugar amb els contes, i obrirà fi-
nestres aquí i allà. També hi haurà 
Hora del Conte el dia 20 de novem-
bre, amb Acció Musical Castellar. 
Aquestes activitats familiars re-
quereixen inscripció prèvia. 

El dia 8 d’octubre s’ha pre-
vist un taller bàsic per saber ori-
entar-se fent tràmits, gestions i 
compres en línia. El taller pertany 
al Programa d’Alfabetització Digi-
tal de la Gerència de Serveix de Bi-
blioteques de la Diputació de Bar-
celona i està adreçat als adults.

El dia 22 hi haurà un club de 
lectura de poesia, En to poètic, amb 
Òscar Rocabert, i els dies 19 i 26 
d’octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novem-
bre, club de lectura de llengua cata-
lana Faci’l Fàcil, amb Elena Valls. 
També hi haurà català avançat els 
dimecres 20 i 27 d’octubre, 3, 10, 17 

Uns usuaris de la Biblioteca Municipal Antoni Tort en una imatge recent.  || BIBLIOTECA

i 24 de novembre i 1 de desembre. 
L’11 de novembre el club de 

lectura de novel·la Les Invasions 
Subtils amb el llibre Entre visillos 
de Carmen Martín Gaite.

I el dia 25, taller d’univers In-
ternet i els dilemes de la privacitat, 
un projecte creat conjuntament pel 
departament d’Educació del CCCB 
i la Gerència de Serveis de Bibli-
oteques de la Diputació de Barce-
lona que proposa una reflexió crí-
tica i creativa sobre el conjunt de 
tecnologies vinculades a internet 
i la transformació inèdita i accele-
rada que està provocant en les nos-
tres vides. Cal fer inscripció prèvia.

premis

D’altra banda, la Biblioteca Munici-
pal torna a participar a l’Atrapalli-
bres, que enguany arriba ja a la 17a 
edició. Es tracta d’un premi de lite-
ratura infantil que promou el Con-
sell Català del Llibre Infantil i Juve-
nil (ClijCAT) per tal d’estimular en 
els infants la lectura d’imaginació. 
Per això, els experts han seleccio-
nat llibres en català dividits en tres 
categories. Aquestes es divideixen 
en grups per a 9 anys d’edat, per a 
10 anys i per a 11 a 12 anys. 

Els infants hauran de llegir 
el llibre, constituir-se com a jurat 
i presentar i defensar el llibre que 
considerin millor dels tots els que 
s’hagin seleccionat. Aquest premi 
suposa una bona eina per donar 
valor i veu a l’opinió dels infants 
com a lectors d’un premi que va 
més enllà del seu centre escolar, 
llibreria o biblioteca.

I encara aquest any, la Biblio-
teca també participa al 26è Premi 
de Literatura Protagonista Jove 
per estimular la lectura entre els 
nois i noies. Els lectors s’hauran d’ 
agrupar en una de les dues catego-
ries: de 13 a 14 anys d’edat, i de 15 
a 16 anys. Cada participant haurà 
de llegir tots els llibres que corres-
ponguin al seu grup d’edat i caldrà 
establir debats i votacions, per 
aquest motiu es faran fins a quatre 
trobades. Una comissió d’experts 
ha seleccionat 6 llibres en català, 
tres per a cada grup d’edat, que els 
joves també hauran de defensar un 
cop els hagin llegit. Les inscripci-
ons són obertes fins al 31 d’octubre 
i les places són limitades. Es poden 
fer a la mateixa biblioteca. 

Els clubs de lectura, un taller d’escriptura i l’Hora del Conte són 
algunes de les propostes programades fins al desembre

  Marina Antúnez

Els més prestats

Els llibres més prestats els mesos 
de gener a juliol del 2021 han estat 
sis col·leccions de còmic infantil, 
una col·lecció de còmic d’adults i 
tres revistes per a adults ‘Naruto’, 
‘Bola de drac’, ‘Doraemon’, ‘Lectu-
ras’, ‘Cuerpomente’, ‘Yotsuba’, 
‘Yaiba’, ‘Detectiu Donan’, ‘Saint 
Seiya: los caballeros del zodíaco’ 
i ‘Patrones’. Altres col·leccions 
de còmics d’adults han estat 
‘Chobits’ i ‘Death Note’. 
També molt demanades han 
estat les revistes ‘El Tatano’, 
‘Cucafera’ i ‘Reporter Doc’.
La novel·la amb  més reserves ha 
estat ‘La nena’, de Carmen Mola, i 
‘Permagel’,d’Eva Baltasar. També 
s’ha demanat força ‘Terra Alta’, 
de Javier Cercas; ‘Loba negra’, 
de Juan Gómez-Jurado; ‘Cara de 
pan’, de Sara Mesa, i ‘Todo esto 
te daré’, de Dolores Redondo. Les 
novel·les juvenils més demanades 
han estat ‘El peix número 14’, de 
Jennifer L. Holm; ‘Mentida’, de 
Care Santos, i ‘Magus’, de Jesús 
Cortés. Les més sol·licitades en 
infants de 10 a 13, ‘Hotel Winter-
hause’, de Ben Guterson; ‘Un indi 
com tu’, d’Erna Sassen, i ‘Palmira 
i l’efecte crisàlides’, de Gisela 
Pou. Els contes per a 6 a 10 anys 
més demanats han estat ‘Off’, de 
Xavier Salomó, i dos de Geronimo 
Stilton. ‘El monstre de colors’ 
segueix tenint molt ganxo entre 
els més petits, així com també ‘Un 
llibre pop-op’ d’Anna Llenas; ‘Així 
és el meu cor’ de Jo Witek, i ‘Si jo 
tingués un pua’ d’Eva Clemente. 
Els llibres de coneixements 
més prestats han estat per a 
l’administració pública, ‘Petits 
exploradors de l’espai’, d’Andrea 
De Santis, i ‘La regla mola: si sabes 
cómo funciona’, d’Anna Salvia. 
Les sèries més buscades , 
‘The Big Bang Theory’, ‘Los 
Tudor’ i la col·lecció de ‘Twin 
Peaks’ i ‘Dragon Ball Box 1’.
Les pel·lícules han estat ‘Alma 
Salvaje’, ‘Billy Elliot’, ‘Ice age’, 
‘Mi vecino Totoro’, ‘Mia y el 
león blanco’  i ‘El Rey León’. 

+ LLIBRES
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A la recerca de l’animador Xesco Boix

Actuació de Xesco Boix a l’escola El Casal de Castellar del Vallès.  || ARXIU

Un grup de sabadellencs i castellarencs prepara un homenatge al personatge; l’any 2024 farà 40 anys de la seva mort

 + XESCO BOIX

Francesc Boix i Masramon, ‘Xesco 
Boix’ (Barcelona, 3 de febrer del 
1946 - Malgrat de Mar, 21 de juliol 
del 1984), va ser músic, animador 
i cantant català de folk i de cançó 
infantil. També pedagog i mestre 
de professió, molt influït per la mú-
sica folk nord-americana va fundar 
amb un conjunt de cantants i grups 
el Grup de Folk (1966). Després va 
formar el grup Ara Va de Bo (1971), 
que es va centrar en la cançó 
infantil, tot recuperant temes 
populars catalans i creant-ne de 
nous. Tres anys després va cantar 
en solitari, però vinculat als grups 
El Sac i Els Cinc Dits d’una Mà.
Va enregistrar molts discos i 
cassets i va publicar 10 llibres. Era 
una persona compromesa amb el 
seu país i la seva llengua i va gaudir 
de molta popularitat en el món de 
l’animació infantil. Però va patir di-
verses depressions, que finalment 
el van portar al suïcidi, el 21 de juliol 
de 1984. La seva pèrdua va commo-
cionar el món cultural català.  

El 21 de juliol del 2024 farà 40 anys 
que l’animador, músic i cantant cata-
là de folk i cançó infantil Xesco Boix 
ens va deixar. És per aquest motiu 
que un grup de persones, encapçalat 
per les sabadellenques Gemma Segu-
ra Buduldu i Olga Trilla Valls, amb la 
col·laboració dels castellarencs Xa-
vier Arderius i Òscar Vila, han ini-
ciat una crida perquè totes aquelles 
persones que tinguin documentació 
gràfica o records sobre el músic s’hi 
posin en contacte.

Estan preparant una exposició 
d’homenatge a Xesco Boix. La idea va 
ser de l’Olga. “Quan era petita anava 
amb el cotxe dels meus pares i escol-
tava cassets de Xesco Boix, Àngel 
Daban, Toni Giménez, Ara Va De 
Bo, La Pataqueta, i n’he guardat 
molt bon record”. Tot i que personal-
ment l’Olga no va conèixer Xesco Boix 
perquè només tenia un any, va pensar 
que seria una bona manera d’homenat-
jar-lo. “Se li han fet  molts homenat-
ges, però mai una exposició”. 

Amb el suport d’Òmnium Cultu-
ral de Sabadell, l’Olga i la Gemma van 
començar a donar veus i encara se-
gueixen amb la recerca. “D’entrada, 
vam pensar fer l’exposició només a 
Sabadell, però ens hem adonat que 
Xesco Boix era molt estimat a tot el 
Vallès Occidental”. 

Per tant, l’exposició es plante-
ja com una mostra itinerant, que es 
podrà visitar a diverses poblacions 
vallesanes. “Volem posar en valor 
la significació que ha tingut el pas 
de Xesco Boix per les nostres ter-

  Marina Antúnez

res vallesanes”.
La recerca que el grup ha fet fins 

ara ha estat, sobretot, a través de les 
xarxes socials i telèfon. Pel Facebook, 
van contactar amb la promotora que 
contractava el Xesco en aquella època. 
“Era una promotora que es dedicava 
a organitzar espectacles de cultura 
popular”. diu l’Olga. A través d’aquest 
contacte van poder esbrinar els llocs 
on Xesco Boix havia actuat.

També han buscat altaveu al Fa-
cebook de Xesco Boix, al de Patrimo-
ni Sabadell i al Sabadell segle XX, i 
han creat un correu perquè les per-
sones que vulguin  aportar més dades  
es puguin posar en contacte amb les 
noies: exposicioxescoboix@gmail.com. 
“Volem que aquesta exposició ser-
veixi per recordar la figura de Xesco 
Boix però també per donar a conèi-
xer l’animació infantil”. En aquest 

sentit, l’Olga i la Gemma reconeixen 
que actualment molts infants escolten 
música per adults, “i volem reivindi-
car el llegat que ens han deixat els 
animadors infantils”. 

A Castellar del Vallès, es té cons-
tància de diverses actuacions que 
Xesco Boix va fer al municipi. Per 
exemple, va actuar a l’escola El Casal, 
també a l’Emili Carles-Tolrà, “i amb 
els monitors de colònies”.  

Cursos 2021-2022

Ordinador, informàtica i TIC
Introducció a Internet
Introducció als mòbils
Idiomes infants i persones adultes
Habilitats socials

PREINSCRIPCIÓ OBERTA!

Tota la informació a www.castellarvalles.cat/inscripcionsmirador
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Josep Oriol Font, a l’interior de l’exposicíó ‘underground’ del Palau Robert.  || CEDIDA

Un castellarenc entra a la Galeria de Científics 

Àngel Sallent i Gotés va ser botànic, 
farmacèutic i lingüista. Va néixer a 
Castellar del Vallès el 13 de juliol de 
1857 i va morir a Terrassa el 7 d’octu-
bre de 1934. El mes de juny passat, el 
Projecte de la Secció de Biològiques 
de l’Institut d’Estudis Catalans el va 
incorporar a la Galeria de Científics 
Catalans, que de moment inclou fins 
a 140 biografies de científics de diver-
ses especialitats.

Fill d’Àngel Sallent Bosch, llau-
ner (Sabadell) i de Gertrudis Gotés 
Taló (Sant Llorenç Savall), es va casar 
amb Magdalena Riera el 14 d’octubre 

de 1878 a Santa Maria de Sallent i van 
tenir set fills, tot i que només quatre 
van arribar a l’edat adulta. Va estudiar 
batxillerat a les Escoles Pies de Saba-
dell, va fer la carrera a la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barce-
lona. El títol de llicenciat en Farmàcia 
li va ser expedit el 5 de desembre de 
1877. Va obtenir el doctorat a la Uni-
versitat de Madrid el 13 d’octubre de 
1882. Acabada la carrera, es va instal-
lar a Sallent, on va obrir una farmàcia. 

 Va fundar el setmanari El Sallen-
tino. Més tard es va traslladar a Ter-
rassa, on va exercir la seva professió 
de farmacèutic fins al 1920.  Va formar 
part de la Junta Municipal de Sanitat i 

  Marina Antúnez

PERSONATGES  | ÀNGEL SALLENT

Imatge d’Àngel Sallent publicada a la 

Galeria de Científics catalans de l’IEC. 

Des del mes de juny i fins al 28 de 
novembre el Palau Robert de Bar-
celona acull una exposició titulada 
L’underground i la contracultura a la 
Catalunya dels 70: un reconeixement. 
En aquesta mostra, un encàrrec de 
la Direcció General de Difusió de la 
Generalitat de Catalunya, ha partici-
pat el castellarenc Oriol Font, apor-
tant una pel·lícula de súper-8 “que 
vaig fer quan tenia 17 o 18 anys i 
que aleshores va agradar força”, 
diu Font.

Es tracta d’un resum de 4 mi-

Material de Josep Oriol Font al Palau Robert

L’Institut d’Estudis Catalans promou una web que inclou, fins ara, 140 científics catalans de diverses matèries

nuts d’una pel ·lícula experimental 
d’animació titulada ¿A dónde vamos 
hoy?, “que vaig fer amb molta ima-
ginació, pocs mitjans però amb 
ganes i,  sobretot, molta il·lusió”. 
50 anys després, aquesta cinta veu 
la llum altre cop. “Celebro que m’hi 
hagin incorporat perquè l’expo-
sició està molt bé i no hi he trobat 
a faltar res, ara que també hi soc 
[riu], i naturalment perquè en el 
seu moment jo també hi era”.

L’exposició, amb més de 700 
peces, proposa una mirada exhaus-

PALAU ROBERT  | PARTICIPACIÓ CASTELLARENCA

va ser designat subdelegat de Farmà-
cia del partit de Terrassa. 

Com a botànic, va confegir la 
Flora del Pla de Bages, una feina que va 
ser premiada amb la medalla de plata 
pel Col·legi de Farmacèutics de Barce-
lona. Va col·laborar amb Joan Cadevall 
en els tres primers volums de la Flora 
de Catalunya i va descobrir amb Car-
bonell un ullal de mamut, restes que 
es conserven al Museu de Terrassa.

També va destacar com a lin-
güista. Va mantenir contacte amb 
Antoni Maria Alcover i altres filòlegs 
i va participar activament al Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana. 
L’Acadèmia Espanyola el va nomenar 

tiva i inèdita als protagonistes i als 
moviments socials i culturals d’una 
època transcendental. Dividida en di-
ferents espais temàtics, documenta 
la irrupció de les comunes, el femi-
nisme, la psicodèlia, l’ecologia, l’es-
piritualitat, les músiques i les arts 
d’avantguarda, els còmics o els fan-
zines, entre moltes altres referències.

Molta gent d’aquest país, espe-
cialment gent jove, va perdre la por 
de provar de ser lliure. L’exposició 
vol demostrar que els valors i el pòsit 
que la contracultura i l’underground 
van deixar a la nostra societat enca-
ra es mantenen vius en bona part de 
les generacions actuals, que recu-
peren i mantenen la rebel·lia i apro-
fundeixen en els valors d’una soci-
etat alternativa, solidària i lliure.  

acadèmic correponsal a Terrassa i 
l’any 1907 va ser designat col·laborador 
per Terrassa del Diccionari General de 
la Llengua Catalana. A més del català 
i castellà, també dominava l’anglès, el 
francès i l’alemany, i tenia nocions de 
grec, llatí i hebreu. Durant anys va ser 
professor d’anglès i altres assignatu-
res a l’Escola Industrial de Terrassa. 

El web de la Galeria de Cientí-
fics inclou biografia i fotografies dels 
científics catalans que més han con-
tribuït a formar una ciència catalana 
de prestigi internacional. Els contin-
guts són ampliats periòdicament. El 
Projecte d’aquest web està coordinat 
per Mercè Durfort i Coll. 
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agenda del 03 al 12 de setembre de 2021

DISSABTE 4 
16 h -  CINEMA
Ambauka i el fantasma Bububú
Projecció en streaming a 
https://ambauka.cat/FMCastellar/
Organització: Ajuntament

 
DIMARTS 7 
19.30 h - XERRADA
‘Els ibers: origen de la identitat 
catalana’ a càrrec d’Ignasi 
Catalan i Llopart, historiador i 
llicenciat en filosofia
Sala d’Actes de El Mirador 
Inscripció prèvia: 
WhatsApp 621 064 814
Organització: Castellar per les Llibertats
 
 
 
 
 

DIMECRES 8
 
12 h – PROPOSTA
Aplec de les Arenes
Ermita de les Arenes
Organització: Amics de l’Ermita de 
les Arenes

20 h – INAUGURACIÓ
Presentació del llibre i 
inauguració de l’exposició de 
l’obra del pintor Domènec Triviño
Sala Violant Carnera
Organització: Centre d’Estudis de 
Castellar – Arxiu d’Història

DIJOUS 9
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h – PROPOSTA
Donació de sang
Reserva d’hora a 
https://donarsang.gencat.cat
Local del CEC
Organització: Banc de Sang i Teixits

20 h – PROPOSTA
Recepció institucional a les 
entitats ciutadanes del municipi i 
lliurament de la Medalla de la Vila a 
les comunitats sanitària i educativa
Plaça d’El Mirador
Organització: Ajuntament

20 h – PROPOSTA
Club de lectura de novel·la Les 
Invasions Subtils: ‘La pesta’, 
d’Albert Camus
Places limitades. 
Inscripció a la Biblioteca
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

 
 
 
 
 
 
 

DIVENDRES 10 
Actes Festa Major
(consultar el suplement Festa Major)
 

DISSABTE 11
 
Actes Festa Major
(consultar el suplement Festa Major)
 

DIUMENGE 12
 
D’11 a 18 h - PROPOSTA
Marató de vacunació contra la 
Covid-19
A partir de 12 anys. No cal cita prèvia
CAP Castellar del Vallès
Organització: Generalitat de 
Catalunya

Actes Festa Major
(consultar el suplement Festa Major)

DEFUNCIONS

JULIOL03/08/21             Paco Zaguirre Gil · 64 anys

12/08/21             Manuela Almazan Martínez  · 91 anys

14/08/21             Mn. Francesc Catarineu i Vilageliu · 79 anys

17/08/21             Joan Casals Sala · 90 anys

22/08/21             José Maria Blanco Ares · 66 anys

26/08/21             Jacint Sunyer Nadal · 83 anys

26/08/21             Ángel Gómez Revaliente · 79 anys

27/08/21             Josefa Gelabert Busquets · 90 anys

29/08/21             Jesús Romero Quesada · 58 anys

31/08/21             Francisco Mellado Navarro · 62 anys

03/07/21             Carmen Márquez Casado · 85 anys

17/07/21             M. Rosa Segalà Valldeperas · 88 anys

23/07/21             Dolores Roman Calderon · 70 anys

29/07/21             Jaume Daví Pasquet · 81 anys

29/07/21             Andrés Gil Muñoz  · 74 anys
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La que va ser la darrera vedet del Paral-
lel, Lita Claver, La Maña, va ser l’estre-
lla principal de la primera nit de Festa 
Major de Castellar, ara fa 25 anys. L’ar-
tista còmica saragossana, retirada dels 
escenaris des del 2017, complirà l’any 
que ve 75 anys, i sempre serà recorda-
da pels seus espectacles picants, que va 
representar durant molts anys al teatre 
El Molino de Barcelona i, posteriorment 
als teatres Arnau –d’on va ser empresà-
ria–i Apolo.  Emilia Giménez, nom real de 
Lita Claver,  va venir a Castellar en plena 
expansió de la seva carrera. Des de 1994 
i fins al 2000 va estrenar un espectacle 
anual, que després s’encarregava d’anar 
representant per diferents poblacions 
de Catalunya. A Castellar va represen-
tar Qué caña tiene la Maña.
Un any més tard, va protagonitzar La Tu-
erta Suerte de Perico Galápago,obra amb 
la qual va fer  una extensa gira pels tea-
tres más importants de l’Estat. || ARXIU 

FOTOGRÀFIC AJUNTAMENT DE CASTELLAR

Lita Claver ‘La Maña’ a 
la Festa Major de 1996

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 03 EUROPA 
DISSABTE 04 PERMANYER 
DIUMENGE 05 CASTELLAR 
DILLUNS 06 BONAVISTA 
DIMARTS 07 CASANOVAS 
DIMECRES 08 ROS 
DIJOUS 09 PERMANYER 
DIVENDRES 10 CATALUNYA 
DISSABTE 11 CASTELLAR 
DIUMENGE 12 YANGÜELA 
 

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 14a5 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

“Ningú necessita més unes vacances que el que acaba de tenir-les”
Elbert Hubbard

POSTALS DE CASTELLAR 
 

@magdafs @jonasribo @arnaucabeza
Llum quotidiana Corralejo Contrastos

INSTAGRAM · @lactual

Parafarmàcia Nut
parafarmacianut@gmail.com

M. 627 616 740

Instagram @parafarmacianut

Quan, com i perquè 
podem prendre cafè?

Recoma-
nació

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

Molts de nosaltres prenem una o diverses tas-
ses de cafè al dia i a molt poca gent no els agrada, 
però sabem realment què prenem?
La cafeïna, el component majoritari del cafè, pe-
netra fàcilment en totes les cèl·lules i afavoreix 
la transmissió dels impulsos nerviosos entre les 
neurones, actuant com a estimulant del sistema 
nerviós central. Entre altres beneficis, ajuda a 
reduir la sensació de cansament, contraresta la 
fatiga muscular, augmenta el sistema d’alerta i 
afavoreix la concentració. També és eficaç per 
alleujar les migranyes, ja que afavoreix la cons-
tricció o estrenyiment dels vasos sanguinis a 
nivell cranial, i augmenta els efectes d’alguns 
analgèsics. No obstant, per gaudir dels seus be-
neficis, com també el seu efecte diürètic i efecte 
estimulant del metabolisme dels greixos, és es-
sencial fer-ne un consum moderat, no superant 
les tres tasses diàries. A grans trets, si es pren 
amb excés, pot produir agitació, taquicàrdia i 
acidesa gàstrica. En aquest sentit, el seu con-
sum està contraindicat en persones amb mo-
lèsties estomacals, ja que augmenta la secreció 
d’àcid estomacal; també en cas d’hipertensió i 
de malaltia cardíaca. En aquests darrers casos, 
és recomanable optar per la versió descafeïna-
da, sempre que el metge ho autoritzi, així com 
les dones embarassades, que n’han de beure 
amb moderació.
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Núria Tarruell

La música és un 
llenguatge en què tot és 
possible i tot té sentit

Violinista i estudiant de psicologia a la UAB
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És la petita de cinc germans. La Núria (20 anys) prové 
d’una nissaga de músics i forma part de la nova fornada 
del grup de folk Bufanúvols. A més, és una de les ànimes 
de la prometedora banda castellarenca Lòxias.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Alegre
Un defecte que no pots dominar?
Soc autoexigent 
Una persona que admires?
La meva àvia Carme
Un plat?
Cuscús amb verdures 
Una cançó?
‘Vestida de nit’, amb Sílvia Pérez Cruz
Un llibre?
‘Tot el que em cal  ho duc a dins’, de R.Kaur
Una pel·lícula?
‘Captain Fantastic’
Una ciutat?
Ciutadella
Un viatge per fer?
Amèrica del Sud
Un racó de Castellar?
L’Era d’en Petasques 
Un somni?
Viure al camp

”

“

· Has viscut envoltada de músics 
des de ben petita. Era gairebé im-
possible que no t’hi dediquessis.
Casa nostra és casa de músics. Els 
meus pares tenen el grup Bufanú-
vols, la música sempre ha format part 
de la meva vida. Els meus germans 
grans també tocaven alguns ins-
truments i vaig decidir-me pel violí.

· Què és per a tu la música?
Una forma de vibrar amb el cos, amb 
la ment, amb tot el que ets. Alhora 
també és un llenguatge, una forma de 
comunicació. Quan estàs cantant o 
tocant un instrument, sola o en grup, 
estàs transmetent moltes coses. És 
una forma diferent de comunicar-se 
en què tot és possible i tot té sentit. La 
música no entén de fronteres. Pots 
anar a qualsevol lloc del món, fer mú-
sica, i arribar a la gent que t’envolta 

independentment de l’idioma que 
parlen o del país que són.

· En el teu cas, tu t’expresses a 
través del violí. 
El violí és el meu instrument princi-
pal. El vaig començar a tocar amb la 
meva cosina Magalí, i després vaig 
començar a formar-me a l’Artcàdia, 
i al grup de cambra de la meva ger-
mana Carla. També toco la guitarra i 
l’ukelele de manera més autodidacta.

· Vols dedicar-t’hi professional-
ment? Viure de la música?
Vull viure sempre amb la música, 
que formi part de la meva vida i de 
les meves prioritats. Tocar en un 
grup vull que continuï formant part 
de la meva vida, però la veritat és que 
m’agradaria més dedicar-me a la psi-
cologia, que és el que estic estudiant.

· De fet, sovint acompanyes els 
Bufanúvols als concerts!

Vaig començar a col·laborar-hi amb 
el tercer disc, Cel de danses. Quan 
vam anar a l’estudi a gravar, vaig 
cantar en algunes cançons del disc. 
Un dels vessants que té el grup és 
fer música tradicional per poder fer 
danses, i alguna vegada els he acom-
panyat amb el violí, com a les Festes 
de Gràcia o a la plaça del Rei.

· A més ets una de les ànimes de 
Lòxias. Com sorgeix aquest pro-
jecte musical? 
El grup va néixer anys enrere, amb 
el Jan, l’Àngelica i l’Albert, a partir 
d’un combo de l’Artcàdia. Anys des-
prés em van dir si volia formar part 
del grup amb el violí. Ens coneixíem 
de l’Artcàdia i de l’Esplai Sarganta-
na. Vam començar a tocar pel poble. 
Ara en som sis integrants: l’Àngeli-
ca i la Júlia, que són les cantants, el 
Jan toca la guitarra, l’Albert el ca-
laix, el Pau el baix i jo, el violí. La ve-
ritat és que tots cantem una mica. 

Ara hem començat a fer temes pro-
pis amb la idea de poder-los gravar 
i fer concerts, i continuar evolucio-
nant. Com a grup hem sentit que el 
poble ens donava molt de suport. La 
nostra trajectòria musical comença 
per l’Assemblea Llibertària, Cal Go-
rina, l’Esplai Sargantana, el Corre-
llengua, Suma Castellar, l’Ajunta-
ment... És molt bonic teixir un vincle 
amb les entitats del poble. 

· Com va ser l’experiència de com-
partir escenari amb Judit Nedder-
mann al Fem Festival?
Va ser molt fort! Poder-la escoltar 
i cantar amb ella va ser impressio-
nant. Ens vam sentir molt acollides 
tant per ella com pels seus músics. És 
molt propera. Va ser un concert molt 
especial, molt emotiu, molt viscut.

· Quins són els teus referents 
musicals?
Escolto molta música i molt varia-

da: un popurri d’estils. Des de can-
tautors i cantautores catalanes, fins 
a grups de diversos estils. Quant a 
cantar i compondre cançons, m’ha 
inspirat molt Judit Neddermann o 
Sílvia Pérez Cruz. En l’àmbit del violí, 
m’han inspirat molts grups com per 
exemple Roba Estesa, Les Caramba 
o bé Las Migas, perquè tenen inte-
grants que toquen el violí. M’ha donat 
molta força veure dones dalt l’esce-
nari que toquen el violí, perquè et fa 
veure que és possible. 

· A banda de la música, quina és 
la teva passió?
M’agrada moltíssim anar a la mun-
tanya, a córrer tant pels rodals de 
Castellar del Vallès com pels Piri-
neus, però també anar-hi amb amics 
i amigues per compartir aquesta 
passió. M’agrada la muntanya per-
què m’omple molt i perquè t’ajuda a 
connectar amb la natura, amb l’en-
torn que t’envolta.  

 Rocío Gómez


