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Pau Viladomat, 
27 anys en actiu
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D’esquerra a dreta, Isabel Martínez, directora del CAP de Castellar,  i Anna Riera, directora del Joan Blanquer, encarregades de recollir la màxima distinció de la vila dels anys 2020 i 2021. || Q.PASCUAL
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als essencials
Atorgament de la Medalla de la Vila als 
professionals de l’educació i la salut
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dimarts el curs

EDUCACIÓ | P04



DEL 10 AL 16 DE SETEMBRE DE 202102

#fmcastellar21

La Festa Major 
tindrà Punt Lila
Estarà ubicat al carrer Osona durant els concerts 
de Sra Tomasa i El Pony Pisador, La Banda del 
Coche Rojo i CE1NO, i Roba Estesa i The Tyets 

Durant la Festa Major Castellar tindrà 
un Punt Lila, que estarà ubicat al nou 
espai del carrer Osona, prop de l’accés 
del carrer Berguedà, dins del recinte 
dels concerts: Sra Tomasa i El Pony 
Pisador (divendres 10), concert amb 
La Banda del Coche Rojo i CE1NO (dis-
sabte 11), i el concert amb Roba Este-
sa i The Tyets (diumenge 12). 

El Punt Lila és un punt d’infor-
mació i sensibilització en matèria de 
violències masclistes dirigit a tota la 
població. Es tracta d’un espai de se-
guretat que facilita assessorament i 
acompanyament a qualsevol perso-
na que pateixi o visualitzi una agres-
sió masclista o LGTBIQ-fòbica a un 
espai o recinte d’oci nocturn seguint 
el protocol municipal que s’ha con-
sensuat entre els diferents agents 
que intervenen.

 Jordi Rius

Diverses voluntàries atenent el Punt Lila durant la Festa Major de 2019 a l’Espai Vilabarrakes. || Q. PASCUAL

Entre els seus objectius, hi ha el 
de sensibilitzar la ciutadania, prevenir 
les agressions sexistes i LGTBI-fòbi-
ques i actuar davant una agressió se-
xista o LGTBI-fòbica. També recollirà 
incidències i informació sobre les de-
sigualtats, discriminacions, masclis-
mes o violències que s’esdevinguin en 
la festa on estigui ubicat: perpetuació 
de rols i estereotips sexistes en les 
cançons o publicitat; ús de les dones 
com a reclam, cosificant-les, detecció 
de punts foscos o especialment con-
flictius, ús d’un llenguatge sexista o 
LGTBI-fòbic. 

Al llarg de la Festa Major qual-
sevol ciutadà o ciutadana en cas que 
detecti alguna situació i/o requerei-
xi d’atenció pot dirigir-se al Punt In-
formació de Festa Major a l’Auditori 
per poder ser atès i gestionar o deri-
var la intervenció als organismes i/o 
professionals pertinents. Si la situa-
ció ho requereix, es pot trucar al te-

+ NOVETATS

Canvi d’ubicació per 
la previsió de pluges

lèfon 696 462 050. 
A la Festa Major del 2019, es van 

dur a terme tres intervencions puntu-
als de contenció i prevenció durant la 
darrera nit a l’espai de Vilabarrakes. 
Es van repartir milers de polseres 
amb el lema Prou Agressions. Només 
sí és sí i adhesius amb el telèfon mòbil 
de la policia local al qual trucar en cas 
d’agressió sexista, a més de 500 pre-
servatius de la campanya municipal 
Sexe & Seny.

Després del canvi d’ubicació ahir de 
la recepció d’entitats de la plaça d’El 
Mirador a l’Auditori, ja s’han produït 
més canvis en el programa. Així, les 
dues sessions de ‘Bona gent’ amb 
Quim Masferrer d’aquest divendres 

es faran al recinte de l’Espai Tolrà 
en lloc de la plaça de la Fàbrica 
Nova. “De cap per avall”, el concert 
familiar d’Ambauka de dissabte 
11 de setembre es trasllada també 
al recinte de l’Espai Tolrà així com 
el concert amb la Cobla Principal 
de La Bisbal d’aquest diumenge. 
La majoria de localitats dels 
espectacles ja estan exhaurides.
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Medalla de la Vila als serveis essencials

La Festa Major marca la represa de la 
vida social a Castellar del Vallès tot just 
després de les vacances, un moment de 
retrobada a carrers i places que aquest 
any té una especial rellevància perquè 
la pandèmia va impedir la celebració 
de la Festa Major l’any passat. El prò-
leg va ser el lliurament de la Medalla 
de la Vila, que va tenir lloc dijous  al 
vespre, amb doble emotivitat: primer, 
perquè el reconeixement d’aquest any 
ha estat per al món de l’ensenyament i, 
segon, perquè també es va poder lliu-
rar la medalla al col·lectiu que va obte-
nir el guardó l’any passat: els sanitaris.
El missatge d’atorgar la Medalla de la 
Vila a dos dels col·lectius considerats 
essencials en el pols que es manté con-
tra el coronavirus des de fa un any i mig 
és clar. “En temps de crisi molta gent 
treu el millor de sí mateixa. Hem de 
recordar més que mai la solidaritat 
de totes aquelles persones, entitats, 
col·lectius, voluntaris i voluntàries 
que treballen incansablement en 
aquests temps de pandèmia”, va re-
cordar la presentadora de l’acte Mari-
na Antúnez abans de fer el lliurament 
del guardó que, a causa del mal temps, 
es va traslladar de la plaça d'El Mira-
dor a l'Auditori Municipal.  
Per part del col·lectiu dels sanitaris, 
va recollir la medalla la directora de 
l’Àrea Bàsica de Salut de Castellar, Isa-
bel Martínez.Martínez va voler apro-
fitar l’oportunitat de poder adreçar-se 
a la població fora de l’àmbit habitual 
per dir en nom de tots els professio-
nals de la primària que treballar en 
el sector sanitari “és un sentiment, 
un comportament del dia a dia que 
sense els nostres pacients no po-
dríem exercir”. “Sou la raó de la 
nostra feina, abans i després de la 
pandèmia”, va dir Martínez a la po-
blació de Castellar. Sobre la pandèmia, 
la directora del CAP va recordar que  
“anem ja cap els dos anys. Els pro-
fessionals no comptabilitzem ona-
des i des del primer moment vam 
estar sense descans al costat dels 
pacients. Hem patit i hem perdut 
gent estimada, per això volem agra-

ir el suport de la població”.
 Posteriorment, va recollir la  Medalla 
atorgada al món educatiu a la directora 
de l'escola Joan Blanquer, Anna Riera, 
en representació del Consell Municipal 
Escolar. Riera, va rememorar les vicis-
situds viscudes durant el confinament 
i el curs passat. “El món sencer va fer 
un canvi de rumb a causa de la pan-
dèmia i va ser el curs més complex 
que hem viscut mai”, va dir la direc-
tora, qui va destacar que, “amb una 
situació canviant, vam ser capaços 
d’adaptar-nos”. “Com a docents vam 
tenir el compromís de tenir les esco-
les obertes de manera presencial i 
complir amb la nostra funció de ser-
vei essencial de cara a tots els alum-

La Festa Major va tenir com aperitiu el lliurament de la màxima distinció de Castellar als col·lectius de salut i d'educació

nes i les famílies”, va resumir Riera, 
la qual tampoc es va voler oblidar dels 
veritables protagonistes, els alumnes, 
“per la seva capacitat d’adaptació i 
l’alegria que van mantenir durant 
tot el curs passat”. 
En nom de la Generalitat va interve-
nir la castellarenca Núria Mora, re-
centment nomenada Secretària de 
Transformació Educativa. Mora va 
posar l’accent en els aprenentatges 
que deixa la pandèmia en el sector de 
l’educació: “Sabem més que mai que 
som un servei essencial i ho volem 
continuar sent”. I això, segons la Se-
cretària, s’ha demostrat perquè al 
llarg d’aquest temps “no s’ha dei-
xat d’aprendre i ens hem hagut de 

reinventar i hem après que l’escola 
s’ha de fer des de l’escola”.
Finalment, l'acte es va cloure amb la 
intervenció de l’alcalde, Ignasi Gimé-
nez, qui també va posar en valor el pes 
d’aquests col·lectius en aquests mo-
ments d’incertesa: “Quin honor poder 
lliurar avui les medalles de la Vila 
a dos col·lectius que s’hi estan dei-
xant la pell en aquests mesos de pan-
dèmia, d’incertesa. Dos col·lectius 
que han demostrat passió, vocació, 
força, resiliència, coratge, tendresa 
i lluita”. Giménez, després de repas-
sar l’impacte que ha representat i re-
presenta encara avui la pandèmia, va 
voler parlar de futur: “Hem après que 
haurem de conviure amb la covid 

a tots nivells, encara durant força 
temps. I això implica que seguirem 
en tensió, tant als centres sanitaris 
com als centres educatius”. Per això 
va interpel·lar els presents a l’acte per 
mantenir fort “el sentiment de comu-
nitat que sempre ens ha caracterit-
zat com a poble. Un poble que es pre-
ocupa pel seu veí, per la seva veïna, 
que l’acull, que li dona un cop de mà”. 
Tanmateix, l’alcalde no va voler deixar 
passar l’oportunitat per “seguir de-
fensant aquests estat del benestar 
que tant ens ha costat de construir 
entre totes i tots” i seguir reclamant 
millores als equipaments educatius, i 
també més recursos per als equipa-
ments sanitaris.  || J. G.

La directora de l’Escola Joan Blanquer, Anna Riera, va recollir la Medalla de la Vila en representació del Consell Municipal d’Educació.  || Q. PASCUAL
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educació inici curs escolar

A Castellar, l’inici del curs escolar 
s’endarrereix un dia perquè el di-
lluns quan totes les escoles de Cata-
lunya comencen classe aquí és Festa 
Major. En tot cas, 3.860 alumnes cas-
tellarencs (2.028 a primària i 1.832 a 
secundària) ho faran a partir del 14 
de setembre, que el Departament 
d’Educació de la Generalitat ha as-
segurat que serà 100% presencial. 
Encara que el curs està en un con-
text en plena pandèmia, hi ha un 
element diferenciador del curs pas-
sat, que és la possibilitat de vacunar 
una part molt important dels alum-
nes. Per això ha fet una nova crida a 
la vacunació dels adolescents, “per-
què les escoles siguin encara més 
segures”, asseguren des del depar-
tament. En aquest sentit, cal recor-
dar que aquest diumenge 12 de de-
sembre el CAP de Castellar acollirà 
entre les 11 i les 18 hores una marató 
de vacunació per a persones a partir 
de 12 anys sense cita prèvia.

La vacunació dels joves per-
metrà una de les novetats princi-
pals d’aquest curs: flexibilitzar les 
quarantenes de l’alumnat d’ESO i 
batxillerat. Així, els alumnes vacu-
nats amb la pauta completa o que ja 
hagin passat la malaltia ja no hauran 
de fer quarantena si hi ha un contagi 
al grup i podran continuar fent classe 
de forma presencial. Els no vacunats 
sí que hauran de fer el confinament a 
casa com a contacte estret i continu-
aran tenint classe, però en línia. De 
moment no està prevista la vacuna-
ció dels adolescents d’ESO i batxille-
rat a escoles i instituts. Avui només 
un 32% dels adolescents entre 12 i 15 
anys té la pauta completa. L’objec-
tiu és arribar al 50% a l’inici de curs i 

Professors de l’Institut del Puig de la Creu abordant l’inici de curs, reunits a la sala de professors, dimarts passat. || PUIG DE LA CREU

  Jordi Rius

Un total de 2.028 
alumnes a primària i 
de 1.832 a secundària 
comencen les 
classes el dia 14

Un curs 2021-2022 més presencial

que el 100% comencin, com a mínim, 
amb una dosi.

Quan es confirmi un cas posi-
tiu es farà prova diagnòstica a tots 
els membres del grup de convivència 
estable, que pot ser un test d’antígens 
o una PCR, segons el cas.

A qui tingui la pauta completa 
se li farà un test d’antígens com a molt 
tard l’endemà de la notificació del po-
sitiu. Els no vacunats o amb pauta in-
completa hauran de fer quarantena 
de 10 dies i PCR entre els dies 4 i 6, és 
a dir, que seguiran la mateixa pauta 
que la població general.

El test d’antígens es farà a les 
farmàcies que participen en el pro-
grama d’automostra supervisada.

La mascareta continuarà sent 
obligatòria per a tot l’alumnat a par-
tir dels 6 anys, també per al de pri-
mària, malgrat que el Govern s’havia 
plantejat relaxar aquesta mesura. 
Tampoc es prendrà la temperatura 
als alumnes quan arribin a l’escola, i 
podran compartir material escolar. 
Al pati es podran trobar diferents 

grups bombolla, però amb masca-
reta. L’expansió de la variant delta, 
més contagiosa, no permet, almenys 
encara, retirar aquesta mesura, que 
es podria replantejar els propers 
mesos en funció de la immunitat as-
solida amb la vacunació, el context 
epidemiològic i la normativa vigent.

Les entrades continuaran sent 
esglaonades, però les escoles es co-
mençaran a obrir a les famílies, a qui 
es permetrà entrar al pati, sempre 
que per fer-ho no hagin d’entrar a 
l’edifici. També es permetrà que els 
pares d’alumnes d’infantil (P3 i P4) 
acompanyin els alumnes a l’aula en la 
fase d’integració. També es flexibilit-
zen les mesures d’higiene: es manté 
la higiene de mans, però es relaxen 
els protocols de neteja, que es farà 
un cop al dia, i es permetrà compar-
tir material. 

Es ventilaran les aules, amb 
ventilació natural com a opció pre-
ferent (obrint portes i finestres). 
També s’assignaran places fixes als 
menjadors durant tot el curs i es  po-

dran fer activitats extraescolars. Un 
dels requisits del departament és que 
tots els centres educatius hauran de 
tenir un responsable Covid. “Així 
com el curs 2020-2021 arrencava 
amb moltes incògnites perquè ve-
níem d’un darrer trimestre tele-
màtic, aquest any és diferent”, ja 
que “fruit de l’experiència de la va-
cunació que portarà molts joves a 
tenir la pauta completa a l’inici de 
curs, els instituts, juntament amb 
les mesures i el pla d’actuació, tin-
dran unes condicions òptimes per 
garantir la salut i seguretat dels 
alumnes i de tot el claustre”, vatici-
na el regidor d’Educació, Joan Creus .

centres a punt

Aprofitant el parèntesi de les vacan-
ces escolars, l’Ajuntament de Caste-
llar va dur a terme diverses millores 
als centres educatius de la vila amb 
una inversió total de 50.000 euros. 
“Tota la previsió d’obres que s’ha-
via fet ja s’ha realitzat o es tanca-
rà en els pròxims dies”, assegu-

ra Creus.
L’obra més important d’aquest 

estiu ha estat a l’IE Sant Esteve, on 
la Generalitat ha fet diversos treballs 
per habilitar quatre aules i construir 
un espai polivalent de 120 metres 
quadrats on s’ubicaran una sala per 
a professors i una aula d’audiovisu-
als. Les obres encara no han finalit-
zat del tot i les aules encara no esta-
ran enllestides quan comenci el curs 
perquè s’han d’equipar.  Tot i això, des 
de la direcció del centre han informat 
que el alumnes que havien d’ocupar 
aquestes aules han pogut reubicar-se 
en altres espais i que el curs comen-
çarà el dia 14 amb tota normalitat.

Creus ha assegurat que durant 
el curs “es faran les obres de cons-
trucció del nou edifici perquè al 
setembre del 2022 es pugui inau-
gurar amb les dues línies d’ESO 
que ja estaran completes”. A l’IE 
Sant Esteve l’Ajuntament també ha 
col·locat uns contenidors provisio-
nals per emmagatzemar diversos 
mobles dels espais que la Generali-
tat ha convertit en aules. També ha 
posat un nou sorral al pati i  s’han re-
novat uns tendals de l’edifici d’edu-
cació infantil.

Pel que fa a la resta d’actuacions 
en escoles del municipi que ha fet el 
consistori, cal destacar l’Escola Bo-
navista, on s’ha desbrossat un talús 
del pati i s’ha col·locat una barana de 
seguretat a tot el seu perímetre. A 
l’agost es van pintar les línies de joc 
de la pista poliesportiva del pati i s’ha 
doblat l’amplada de l’escala d’accés a 
la zona d’educació infantil. A l’escola 
Joan Blanquer, s’han renovat les pi-
ques dels lavabos, aules i vestidors 
amb la instal·lació d’aixetes de pulsa-
ció suau i d’estalvi d’aigua. A l’Emili 
Carles-Tolrà s’ha renovat la xemene-
ia exterior de la sala de calderes. Al 
Mestre Pla s’han reparat les porte-
ries de futbol i s’han pintat les ciste-
lles de bàsquet del pati. A l’espai de 
la Unitat d’Escolarització Compar-
tida de Torre Balada s’ha adequat el 
taller que fan servir els alumnes de la 
UEC renovant l’equipament intern i 
la il·luminació. 

Unes alumnes passen per davant d’un plafó amb l’oferta formativa de l’escola. || Q. P.

ESCOLA D’ADULTS | OFERTA

Places 
encara per 
cobrir
L’Escola Municipal d’Adults enceta el 
dia 20 el curs 2020-2021 amb un acte 
de presentació a El Mirador i l’ende-
mà ja començarà classes. En aquests 
moments, encara hi ha places per co-
brir dins de la seva variada oferta for-
mativa. Aquesta inclou el cicle de for-
mació instrumental, per arribar a una 
competència bàsica en lectoescriptu-
ra i càlculs elementals;

ensenyaments inicials d’ anglès, cata-
là i informàtica (aquest darrer tancat); 
el curs per a nouvinguts de castellà; li-
teratura; necessitats educatives espe-
cials; el graduat d’educació secundà-
ria per a adults; el curs de preparació 
per a les proves d’accés a cicles forma-
tius de grau mitjà i de grau superior i 
el curs de preparació per a les proves 
d’accés a la universitat per a majors de 
25 anys i 45 anys.

calaix de sastre i viure l’actualitat 
Enguany,  l’Escola Municipal d’Adults  
té noves propostes que conviden a  gau-
dir del plaer d’aprendre, mitjançant 
converses, socialitzant amb altres per-
sones amb els mateixos interessos. Es 
tracta de sessions d’una hora setmanal 
al matí que es poden combinar i que es 

poden trobar dins del catàleg de pre-
inscripció social. Es tracta de Calaix 
de sastre, en què es parlarà de temes 
que ens preocupen i ens ocupen, per 
sentir les ganes de viure; Viure l’actua-
litat, per no perdre ni una coma del que 
està passant; Calidoscopi, per gaudir 
de les arts, els seus artistes i les seves 
creadores i Com som, com érem!, en què 
a través de les fotografies es farà un 
lectura dels nostre passat i del nostre 
present. El centre també ofereix com 
a novetat uns cursos intensius d’orto-
grafia catalana i castellana. L’Escola 
d’Adults és centre de suport de l’Ins-
titut Obert de Catalunya (IOC) per al 
graduat en educació secundària (GES) 
a distància. Més informació de dilluns 
a divendres de 9.30 a 12.30 h i de 18.30 
a 21.00 h.  ||  J. RIUS
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educacióinici de curs

El Mirador Centre de Coneixement 
ha obert a través del web www.caste-
llarvalles.cat/inscripcionsmirador les 
inscripcions a l’oferta formativa que 
s’iniciarà el primer trimestre del curs 
2021-2022, una trentena de propostes 
adreçades a diversos tipus de públic 
i que es distribueixen en les discipli-
nes formatives d’idiomes (tant per a 
infants com per a adults), informàtica 
i tecnologies de la informació i la co-
municació (TIC), bretxa digital i ha-
bilitats socials.

L’anglès i el francès són els idio-
mes que les persones adultes podran 
practicar durant el proper curs. El Mi-
rador ha previst la realització de cur-
sos de conversa en ambdues llengües, 
de nivells inicial, mitjà i avançat en el 
cas de l’anglès i de nivell mig en el cas 
del francès. A més, com a novetat, en-
guany també s’ha programat un curs 
d’anglès i tecnologia (tècnic).

Quant a l’oferta adreçada als in-
fants, les formacions programades, en 
aquest cas en anglès, són robòtica (en 
els nivells 1 –per a alumnat de 1r a 3r 
de primària–, 2 –per a alumnat de 4t 
a 6è de primària– i 3 –per a alumnat 
d’ESO–, ofimàtica (1 i 2) i videocreatius 
(1 per a alumnat d’ESO i 2 per a alum-

Oferta formativa a El Mirador

Curs a El Mirador. || ARXIU

Hi haurà 30 propostes entre idiomes, informàtica, TIC i  bretxa digital

nat de batxillerat), ofimàtica (1 i 2) i vi-
deocreatius (per a ESO i batxillerat).

L’oferta d’informàtica i TIC in-
clou cursos d’ACTIC de nivell inicial i 
mitjà, i també cursos de nivell mitjà i 
avançat de processador de text i Word.  
A més, durant aquest trimestre, es 
duran a terme diverses propostes for-
matives de curta durada que tenen per 
objectiu combatre la bretxa digital. En 
aquest sentit, s’han programat forma-
cions sobre ordinadors i informàtica 
amb els títols Coneixes el teu ordinador? 
(2 h), Practica amb el teclat i el ratolí (2 
h), Iniciació als fitxers digitals i emma-

PRIMER TRIMESTRE CURS 2021-2022 | INSCRIPCIONS

gatzematge (4 h) i Avança amb el full 
de càlcul (4 h).

introducció a internet

També s’han previst quatre propos-
tes per introduir els usuaris i usuà-
ries al món d’Internet: Introducció al 
correu electrònic, Fes servir el núvol, Co-
mença a navegar per la xarxa i Cerca i 
filtra informació a la xarxa. Cadascu-
na d’aquestes formacions té una du-
rada de quatre hores, distribuïdes en 
dues sessions.

Finalment, s’han organitzat pín-
doles formatives d’introducció als mò-
bils, de dues hores de durada cadascu-
na: Treu el màxim profit al WhatsApp, 
Adapta el teu mòbil o tauleta a les teves 
necessitats, Organitza el teu dia a dia 
amb el mòbil, Parla en vídeo amb els 
teus: eines i app útils per fer videoconfe-
rències i Creus que el teu dispositiu mòbil 
està protegit?.

habilitats socials

En relació a les habilitats socials, 
aquest darrer trimestre del 2021 El 
Mirador ofereix un curs de pràcti-
ques en grafologia, que començarà 
a l’octubre i s’allargarà fins al febrer 
del 2022. 

L’associació La Hermandad, l’enti-
tat que treballa des de la seva cre-
ació el 2008 pels drets i la difusió 
de la cultura del col·lectiu de mar-
roquins a Castellar, reprén aquest 
any el curs sobre llenguatge i cul-
tura àrabs “després del parèntesi 
que va suposar la irrupció de la 
pandèmia el 2020”, explica el pre-
sident de l’entitat i professor dels 
cursos, Abdallah Lassiyer. El curs,  
que compta amb el suport del ser-
vei de Primera Acollida de l’Ajun-
tament, començarà el 4 d’octubre 
a El Mirador i s’allargarà fins al 22 
de juny del 2022. 

A les classes per a adults que 
organitza l’entitats’aprendrà àrab 
clàssic (llengua amb gramàtica, lec-
tura de llibres, diaris, revistes, etc.), 
una eina que perment la comuni-
ciació entre tots els països àrabs, 
encara que no siguin musulmans. 
També s’ensenyarà dialecte mar-
roquí, que facilita la comunicació 
i apropa a la cultura marroquina 

Nova edició del curs 
per aprendre àrab

INSCRIPCIÓ | NOU CURS

L’entitat castellarenca La Hermandad 
imparteix el curs des del 2008

(costums, tradicions, menjars, his-
tòria...). L’objectiu és oferir a la po-
blació de Castellar del Vallès un co-
neixement bàsic i un apropament a 
la cultura àrab. Hi haurà dos grups, 
un entre les 17 i les 18.30 h i el segon 
de 18.30 h a 20 h. Segons Lassiyer, 
molts dels assistents als cursos són 
persones nascudes a Castellar “que 
tenen molt interès a conèixer la 
nostra cultura”, mentre que d’al-
tres són persones àrabs que volen 
perfeccionar l’idioma.

Les inscripcions per als cur-
sos d’àrab que realitza l’entitat La 
Hermandad de Castellar del Vallès 
es poden fer presencialment entre 
el 16 i el 22 de setembre al Servei de 
Primera Acollida: dijous 16 de se-
tembre, de 17 a 19 h a El Mirador i 
divendres 17, dilluns 20 i dimecres 
22, de 9 a 12 h a l’Espai Tolrà. També 
es pot fer de manera telemàtica al 
formulari que es pot trobar a la 
pàgina web municipal,  a l’apartat 
d’Aprendre.  || J. RIUS
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Detenen un home per estafar 500.000€

Agents de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra de la Unitat d’In-
vestigació de la comissaria de Tarrago-
na van detenir dimarts passat un home 
de 35 anys, de nacionalitat espanyola i 
veí de Castellar del Vallès, com a pre-
sumpte autor de set delictes d’estafa. 
La seva parella, una dona de 29 anys, 
de nacionalitat espanyola i veïna del 
mateix municipi, també resta investi-
gada en aquesta causa. 

Segons una nota feta pública pels 
Mossos ahir dijous, la investigació es 
va iniciar a finals del passat mes de fe-
brer arran de la denúncia presentada 
per una víctima, resident a Tarragona, 
en relació a un cas d’estafa i falsificació 
documental per part d’un entramat 
d’empreses amb seus socials al Vallès 
Occidental. Aquestes empreses, que 
es dedicaven a la venda de productes 
terapèutics i de l’àmbit de la salut i el 
benestar personal com aparells d’os-
mosi, descalcificadors d’aigües i altres 

SUCCESSOS | MOSSOS

productes similars, havien aconseguit 
fraudulentament bases de dades amb 
informació personal.

La metodologia per cometre les 
estafes sempre era la mateixa i les víc-
times eren persones d’edat avançada 
que estiguessin soles al domicili. Algu-
nes d’aquestes persones, amb recursos 
econòmics limitats, presentava algu-
na mena de demència o patologia que 
li feia impossible detectar que estava 
sent víctima d’una estafa.

Primer obtenien les dades ban-
càries, numeracions de targetes i sig-
natures de les persones que visitaven a 
domicili. Després, l’estafador cobrava 
fraudulentament suposades compres 

Aprofitava la venda 
i manteniment de 
productes de l’àmbit 
de la salut i el benestar 
per estafar les  víctimes

de productes i serveis de manteniment 
d’aparells que no s’havien dut a terme.

A més, algunes de les víctimes ja 
havien obtingut algun producte en el 
passat a preus que podien triplicar el 
seu cost real. En aquests casos, el de-
tingut gestionava el cobrament per a 
l’adquisició de nous aparells a preus 
que podien arribar als 3.000 euros o, 
fins i tot, imports similars per a serveis 
inexistents de manteniment.

Alguna de les víctimes va regis-
trar càrrecs per a la formalització de 
diversos contractes de crèdit que no 
havia sol·licitat de fins a 7.800 euros. 
L’elevat moviment de diners que movia 
el detingut amb aquests tipus de pràc-

tiques el va obligar a canviar els noms 
de les empreses i les raons socials per 
dificultar el contacte de les víctimes 
d’aquests enganys i els serveis jurí-
dics que haguessin pogut contractar.

La investigació va poder deter-
minar que entre finals de l’any passat 
i principis d’enguany, les empreses del 
detingut havien ingressat més de mig 
milió d’euros a través de la formalitza-
ció de contractes fraudulents de crè-
dit a terceres persones, serveis que no 
es prestaven i la venda de productes 
sense les mínimes condicions a preus 
que no s’ajustaven a mercat.

Els investigadors també van com-
provar l’elevat nivell de vida del detin-
gut i la seva parella, amb l’adquisició 
de diversos vehicles de gama alta, i la 
documentació que acreditaria la inten-
ció d’invertir també en cases i xalets 
a diverses urbanitzacions. Els agents 
van portar a terme dimarts passat 
una entrada i perquisició al domicili 
del detingut i la seva parella investi-
gada. L’home, el qual ja tenia antece-
dents per estafes similars, va quedar 
en llibertat amb càrrecs ahir després 
de passar a disposició del jutjat d’ins-
trucció de Sabadell, mentre que la seva 
parella haurà de comparèixer davant 
l’autoritat judicial quan sigui requeri-
da.    || REDACCIÓ

Diners i material requisat al castellarenc com a presumpte autor de set estafes. || MOSSOS

Petit augment 
de l’atur durant 
l’agost a Castellar

Si els mesos de juliol i juny es 
van tancar amb una reducció 
del nombre de persones ins-
crites al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), aquest mes 
d’agost no ha passat el mateix. 
El mes ha tancat amb 12 per-
sones més a l’atur, amb la qual 
cosa el nombre total de perso-
nes sense feina a Castellar se 
situa en 1.084. Es tracta d’un 
lleuger augment respecte als 
mesos de juny i juliol, però molt 
significatiu respecte a l’abril, 
quan a la vila hi havia 1.218 per-
sones a l’atur. La reducció de la 
xifra del nombre d’aturats és 
molt significativa si es compa-
ra amb la dada d’agost de 2020 
–quan hi havia 1.281 aturats– i 
encara per sobre un agost pre-
pandèmic, el del 2019, quan a 
Castellar hi havia 1.010 aturats. 

Castellar és l’única pobla-
ció de la comarca on aquest 
agost hi ha hagut un increment 
de l’atur. Tot i això, la taxa d’atur 
registral –referenciada el se-
tembre del 2020– és del 10,68%, 
una de les més baixes de la co-
marca.  || REDACCIÓ

ECONOMIA | OCUPACIÓ
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comerç

Es pot dir que la campanya de fo-
ment de la compra a Castellar Més 
comerç que mai ha començat amb bon 
peu. Entre dilluns i dimarts, els pri-
mers dies de la campanya que busca 
afavorir el consum local amb la pro-
moció de vals de descompte per a la 
ciutadania, es van vendre un total de 
1.500 vals de descompte per un valor 
total de 10.600 euros (5.300 aportats 
per la ciutadania i 5.300 per part de 
l’Ajuntament). I ara per ara ja s’han 
bescanviat 63 vals en diferents esta-
bliments dels més de 140 que parti-
cipen a la campanya, impulsada per 
l’Ajuntament i Comerç Castellar.

El president de Comerç Cas-
tellar, Marc Gorriz, s’ha mostrat il-
lusionat per aquest inici de campa-
nya i ha apuntat que “ara el que falta 
és fer una tasca de difusió entre 
els comerciants per acabar-la de 
posar en marxa”. En aquest sentit, 

a la carpa de Comerç Castellar, que hi 
haurà aquest diumenge a la plaça d’El 
Mirador durant la fira Street Market 
els visitants trobaran informació dels 
vals descompte, on s’assessorarà la 
ciutadania de com es poden descar-
regar el vals descompte i comprar a 

Bon inici de ‘Més comerç que mai’
La campanya ja ha 
venut 1.500 vals de 
compra per un valor 
de 10.500 euros

  Jordi Rius

anys anteriors.  Fins al 31 d’octubre es 
pot adquirir a meitat de preu vals de 
5 € i 10 € per utilitzar en establiments 
comercials i de restauració. Com a 
màxim es poden comprar vals per un 
valor total de 30 euros per persona. 
“Els vals tenen un codi QR que es 
lliurarà a l’establiment, que és el 
que s’encarregarà de validar-lo”, 
assegura Gorriz.

La regidora de Comerç, Anna 
Màrmol, ha reiterat que la iniciativa 
ha tingut molt bona acollida entre 
el comerç local  i ara el que toca és 
“anar comprant de mica en mica el 
que són els vals i anar-los bescan-
viant”. La data màxima pel bescan-
vi de vals és el 30 de novembre. Així, 
es traduirà en la posada en marxa de 
dos tipus de bons: un adreçat als es-
tabliments comercials i un altre per 
al sector de la restauració. Màr-
mol ha deixat clar que ha arribat 
el moment que “entre tots donem 
suport als petits comerços, que 
han patit molt les conseqüènci-
es de la pandèmia perquè han 
hagut d’estar tancats i assumir 
totes les despeses directes que 
tenien”. Segons Màrmol, els co-
merços agraeixen a la ciutadania 
que “facin la compra a Castellar 
després d’haver passat els temps 
més dur de les restriccions”.  

meitat de preu als comerços adherits 
a la campanya. També es poden adqui-
rir els vals de forma presencial  en un 
punt d’informatiu instal·lat al Mercat 
Municipal de dimarts divendres, de 
10 a 13 h, aquesta setmana i la que ve.  

Gorriz s’ha referit a la facilitat 

de com funciona el sistema. La ciuta-
dania pot accedir a la pàgina web cas-
tellarvalles.cat/valsdescompte. Per 
aconseguir els vals, cal ser major de 
16 anys i està empadronat a Castellar 
del Vallès s abans de l’1 de setembre 
del 2021 o haver nascut el 2005 o en 

La regidora Anna Màrmol, la comerciant Anna Vilà, l’alcalde Ignasi Giménez i el president de Comerç Castellar, Marc Gorriz . || C.DÍAZ
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política

Enguany Castellar del Vallès compta-
rà amb dos actes per commemorar la 
Diada de Catalunya. D’una banda, l’ac-
te institucional tindrà lloc als peus de la 
senyera de la plaça Catalunya dissabte 
a partir de les 11 hores, i comptarà amb 
la participació de la Jove Orquestra de 
Castellar del Vallès (JOCVA). L’acte és 
obert a tota la ciutadania i, a banda de 
l’ofrena floral, comptarà amb el tradici-
onal discurs de l’alcalde, Ignasi Gimé-
nez, que també s’ha fet públic en forma 
de ban [veure pàgina 8].

D’altra banda, dimarts passat 
els partits independentistes Junts per 
Castellar, ERC, la CUP i el PDeCAT 
van anunciar en una roda de premsa 
que organitzaran una ofrena floral con-
junta una hora abans, a les 10 hores, al 
carrer de les Roques. Cal Targa, la casa 
d’estiueig del president de la Genera-
litat Lluís Companys, serà el punt de 
trobada. A més de l’ofrena floral i els 
parlaments dels portaveus dels par-
tits polítics, com és habitual, compta-
rà amb la participació de la violonce-
lista Laia Rocavert. 

La regidora de la CUP, Marga 
Oncins, concreta  que participen amb 
la voluntat de “col·laborar, de sumar 
forces, de teixir complicitats en allò 
que tenim en comú per tal d’assolir 
la llibertat del nostre país. És per 
això que estem convençudes que l’ac-
te tindria un sentit més profund si 
l’ANC també hi fos present, ja que no 
podem assolir els nostres objectius 
sense el teixit social”.  En aquest sen-
tit, la presidenta d’ERC, Sílvia Nicolàs, 
remarca que “fa molts anys que els 
partits independentistes organit-
zen l’ofrena floral, enguany amb la 

ERC, Junts, la CUP i 
PDeCAT faran una 
ofrena a Cal Targa a 
les 10. A les 11 tindrà 
lloc l’acte institucional 

participació del PDeCAT, que s’hi 
ha sumat”. Nicolàs detalla que tot i 
que encara no s’ha confirmat la parti-
cipació de cap entitat cultural o sobi-
ranista en l’acte, des de l’organització 
conviden tots els col·lectius i el conjunt 
de la ciutania “a compartir la celebra-
ció d’aquest dia tan especial”. “Cre-
iem fermament que és al carrer on 
hi ha la força, per això animem tot-
hom a mobilitzar-se, a anar l’acte 
on se sentin més còmodes. És l’ho-
ra de tornar a sumar forces. La in-
dependència només arribarà amb la 
força de la gent als carrers, i des del 
municipalisme és des d’on millor es 
pot treballar la imprescindible uni-
tat popular ”, apunta Oncins.  

Per la seva banda, la coordinado-
ra de Junts per Castellar, Pepi Ramon, 
expressa que per a la formació és molt 
important “la celebració d’actes com 
aquest, en què participen totes for-
ces independentistes que es volen 
sumar a aquesta mostra de reivindi-
cació i desig que el nostre país sigui 
independent”. La coordinadora asse-
vera que l’acte esdevé “un recordatori 
d’on venim, però també amb la mira-
da posada en el present, un recor-

POLÍTICA | 11 DE SETEMBRE

datori per a les forces polítiques de 
què toca fer, i del mandat i la volun-
tat de la ciutadania”. Ramon afegeix 
que l’acte conjunt també vol “reivin-
dicar el trencament amb una situ-
ació normalitzada però irregular 
en un país europeu i democràtic”. 
Finalment, el president del PDeCAT 
de Castellar, Xavier Alier, coincideix 
amb la resta de partits independen-
tistes que és moment de “sumar es-
forços” i d’estar al costat de la resta 
de partits sobiranistes. 

ofrena de l’anc a cal targa 
L’ANC ha concretat que faran una ofre-
na floral a Cal Targa a les 11.30 hores, 
però que no participaran ni en l’acte 
dels partits independentistes ni en 
l’institucional. A més la secció local 
de l’Assemblea se sumarà a la convo-
catòria de la mobilització a Barcelo-
na. Des de la Ronda Llevant a les 15 
hores, sortiran tres autocars  cap a la 
manifestació, que enguany s’organit-
za sota el lema Lluitem i guanyem la in-
dependència. El recorregut comença a 
plaça Urquinaona per acabar a l’Esta-
ció de França, on es farà l’acte reivin-
dicatiu.     || R.GÓMEZ

Membres d’ERC, Junts, el PDeCAT i la CUP dimarts passat, al carrer de les Roques. || R.G.

CASTELLAR PER LES LLIBERTATS | XERRADA

Ignasi Catalan: “L’anhel 
de llibertat d’aquest poble 
no ve de fa 300 anys”

Convidat per l’associació Caste-
llar per les Llibertats, l’historia-
dor Ignasi Catalan i Llopart va ofe-
rir dimarts passat la conferència  
Els ibers: origen de la identitat ca-
talana, a la Sala d’Actes d’El Mi-
rador. L’historiador va explicar 
que a Castellar, tot i que no s’ha 
pogut confirmar un assentament 
iber, “s’han trobat restes de ce-
ràmica ibèrica i fragments d’un 
molí a una vintena de llocs” com 
Sant Pere Ullastre, Castellar Vell 
o Can Barba, entre altres localit-
zacions. Segons el ponent, el més 
probable és que Castellar també 
fos un poblat iber. “Els ibers són 
un poble desconegut, però són 
els nostres avantpassats direc-
tes. El nom ‘ibers’ el van posar els 
grecs, però no sabem com es refe-
rien ells a si mateixos”, reconeix. 

Durant la conferència, l’in-
vestigador va assenyalar les sem-
blances i coincidències que, se-
gons el seu parer, comparteixen 
diversos episodis històrics. “El 
poble iber vivia als actuals pa-
ïsos catalans des de la primera 
edat del ferro. Quan arriben els 
romans el 218  aC al port d’Em-
púries comencen els problemes 
amb la gent autòctona. Desem-
barquen 20.000 soldats a Empú-
ries. Els ibers havien conviscut 

amb els grecs sense problemes. 
Els romans venen amb l’excusa de 
la segona guerra púnica amb els 
cartaginesos”, explica.  En parau-
les de Catalan: “És la primera ve-
gada que el poble establert al que 
avui dia és Catalunya i el País Va-
lencià comença a rebre repressió 
i mort per part dels cartaginesos 
i els romans. Quan arriben els vi-
sigots canvien les circumstàncies 
polítiques, però continua l’anhel de 
llibertat”. “El 672 Paulus declara 
la independència de Catalunya. És 
un primer referent de la primera 
revolta de la gent catalana contra 
el poder central dels visigots esta-
blerts a Toledo. L’anhel de llibertat 
d’aquest poble no ve de fa 300 anys, 
quan va caure Barcelona”, afegeix.

D’altra banda, l’historiador va 
posar damunt  la taula la hipòtesi que 
l’origen de la senyera podria trobar-se 
en l’època dels ibers. “El nom de ‘ca-
talans’ o ‘Catalunya’ no el conei-
xem fins al segle XII, però les qua-
tre barres de la bandera podrien 
provenir de l’estil pictogràfic que 
tenien fa més de dos mil anys. La 
pictografia de barres simètriques 
ja les pintaven els ibers a les seves 
ceràmiques”, va aventurar. “S’ha 
fet veure  que la història comença 
amb els romans i no és veritat”, va 
remarcar.    || R.GÓMEZ

Ignasi Catalan, dimarts passat, a la conferència a El Mirador.  || R.GÓMEZ

Castellar tindrà un acte institucional 
i un independentista per la Diada
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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.

Estimats vilatans, grans, joves i pe-
tits, la nostra Festa Major del 2021 
ja és aquí.
Aquest és un any estrany i diferent 
per a tota la humanitat, a causa de 
la Covid-19 i les seves mutacions, 
el qual ja no ens va permetre cele-
brar la nostra Festa Major de l’any 
2020, però a poc a poc la humani-
tat el vencerà i en poc temps aquest 
planeta tornarà a la normalitat.
Per aquest motiu la nostra enti-
tat amb la col·laboració dels col-
leccionistes d’aquesta població i 
d’altres poblacions veïnes, ha de-
cidit, amb l’autorització del nostre 
Ajuntament i la regidora de Cultu-
ra de Castellar de Vallès, presentar 
al pobl, la nostra exposició de col-
leccionistes de Castellar del Vallès. 
Festa Major de l’any 2021.
Això sí, prenent totes les mesures 
cautelars de sanitat i prevenció an-
ti-Covid existents, per mirar d’ex-
terminar aquest virus per sempre.
I per això us necessitem a tots, 
grans, joves i petits, perquè pre-

Festa Major 2021. Passeu, 
passeu a l’exposició de 
col·leccionistes

 Miquel Canals

 Pau Castellví *

 Josep Maria Calaf *

omenço aquest article 
desitjant una bona Festa 
Major a tothom.
Escric aquestes paraules 
a menys de tres dies de la 

l’Onze de Setembre d’enguany i l’equip 
de govern del PSC acaba de convocar 
els regidors a l’acte institucional de la 
Diada a Castellar. En l’últim moment, 
com ens té acostumats. En cap mo-
ment se’ns ha consultat sobre el con-
tingut del discurs institucional que 
llegirà l’alcalde, com correspondria 
si es volgués aconseguir recuperar 
la presència dels grups independen-
tistes a un acte que amb els anys s’ha 
convertit en una façana per tapar les 
vergonyes del PSC respecte a Catalu-
nya al nostre municipi. Des de fa anys, 
un dels objectius d’aquest acte és fer 
creure que es pot celebrar la idea po-
lítica de Catalunya sense defensar-la 
dels atacs constants de l’Estat. Atacs 
contra la nostra llengua, el català; 
contra més de 3.000 represaliats per 
haver participat en el referèndum de 
l’1-O; contra l’asfíxia econòmica cons-
tant de tot un país a mans de l’Estat.
En l’actual context de pandèmia, els 
regidors del consistori només sabíem 
que Castellar celebraria un acte insti-
tucional per la Diada d’enguany per-
què el calendari de la web de l’Ajunta-
ment així ho indica des de fa setmanes. 
A aquestes hores, el guió de l’acte ja 
està dat i beneït i haurem de decidir 
si assistim, o no, a un intent d’aguan-
tar la façana que el PSC tant s’esforça 
a mantenir per convèncer la gent que 
a Castellar no governa el mateix PSC 
que legisla contra Catalunya de totes 
les maneres possibles, o que impedeix 
al Congrés dels Diputats investigar 
l’imam de Ripoll per les seves conne-
xions amb el CNI espanyol.
El dia 11 de setembre tots hem de 
poder commemorar la nostra catala-
nitat. En aquest sentit, des de Junts 
entenem que cal ser generosos per 
sumar i incloure les diverses sensi-

a pocs dies que l’alcalde 
ens ha fet saber la seva 
voluntat d’iniciar un pe-
ríode de pràctiques en 
què destinarà part del 

seu temps a ser professor de filosofia 
a l’Institut Puig de la Creu de Caste-
llar. La notícia ve acompanyada amb 
les respostes que pretenen avançar-se 
a les previsibles preguntes del ciuta-
dà: es redueix el sou i es reorganitza el 
cartipàs municipal per tal que el funci-
onament de l’Ajuntament no en quedi 
ressentit. Però la decisió presa va molt 
més enllà de les mesures adoptades. 
I aquest article pretén analitzar tots 
els aspectes que una decisió d’aquest 
tipus tenen sobre tres col·lectius prou 
importants de la societat: el professo-
rat, l’alumnat i el ciutadà.
No cal dir que cal respectar escrupo-
losament aquelles decisions preses 
per qualsevol individu que tenen com 
a base millorar, canviar, modificar o al-
terar la seva pròpia ocupació laboral. 
Això ha de ser lícit i possible, fins i tot 
potser convenient, tant si aquest ciu-
tadà té una activitat pública com pri-
vada. Això no ha de ser mai objecte de 
crítica per part de ningú. I aquest arti-
cle tampoc ho pretén qüestionar. Allò 
que aquest article pretén analitzar es 
l’oportunitat, la forma, el moment i, so-
bretot, la impossibilitat de conciliar la 
nova responsabilitat sense deixar les 
que vol continuar exercint de polític. 

C
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11S, l’hora de fer memòria

L’elasticitat de la 
dedicació plena

continua a la pàgina 11

La sardana republicana, la que 
a finals del segle XIX i primers 
del XX va representar no sola-
ment un signe d’identitat catala-
na, sinó també un gest d’esquer-
res al voler substituir fins i tot en 
les Festes Majors, per una part el 
CONTRAPÀS, signe de l’exces-
siu poder eclesial i la SARDANA 
CURTA, que només ballaven les 
classes benestants, amb consta-
tats altercats seriosos per aquest 
motiu en diferents pobles de les 

Les sardanes ‘no venen’

 Francesc Sagrera

La que va ser la darrera vedet del Paral·lel, Lita Claver, La 
Maña, va ser l’estrella principal de la primera nit de Festa 
Major de Castellar, ara fa 25 anys. L’artista còmica saragos-
sana, retirada dels escenaris des del 2017, l’any que ve com-
plirà 75 anys, i sempre serà recordada pels seus especta-
cles picants, que va representar durant molts anys al teatre 
El Molino de Barcelona i, posteriorment als teatres Arnau 
–d’on va ser empresària– 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 es-
pectacle anual, que després s’encarregava d’anar represen-
tant per diferents poblacions de Catalunya. A Castellar va 
representar Qué caña tiene la Maña.
Un any més tard, va protagonitzar La Tuerta Suerte de Pe-
rico Galápago,obra amb la qual va fer  una extensa gira pels 
teatres más importants de l’Estat. || ARXIU FOTOGRÀFIC AJUN-

TAMENT DE CASTELLAR

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

FOTO DE LA SETMANA
FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 10 CATALUNYA 
DISSABTE 11 CASTELLAR 
DIUMENGE 12 CASTELLAR 
DILLUNS 13 ROS 
DIMARTS 14 PERMANYER 
DIMECRES 15 CATALUNYA 
DIJOUS 16 FENOY 
DIVENDRES 17 EUROPA 
DISSABTE 18 YANGÜELA 
DIUMENGE 19 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 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEFUNCIONS

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

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

31/08/2021     
 Remei Juliana Pagés · 64 anys
01/09 2021        
 Manel Santander Peláez · 83 anys

neu totes aquestes mesures tant 
a casa vostra com fora d’aquesta.
A la nostra sala d’exposicions, tin-
dreu a la vostra disposició gel hi-
droalcohòlic i espai públic proveït 
de lavabos, i per prevenir possi-
bles contagis, es prega que no es 
toquin els articles exposats pel bé 
de tothom.
Aquest any hem optat per no posar 
la trobada de col·leccionistes de pla-
ques de cava per així reduir l’afo-
rament a l’exterior de l’exposició 
entorn de l’edifici de El Mirador, 
l’interior el seu aforament esta-
rà controlat i regulat, i com sem-
pre l’accés és gratuït per als grans, 
joves i petits.
En aquesta exposició trobareu arti-
cles que us transportaran a temps 
passats de la vostra infància i jo-
ventut, que són records inesbor-
rables per a tothom.
Si sou col·leccionistes i us interes-
sa algun tema, no dubteu en pre-
guntar-nos, estem allà per res-
pondre a les vostres preguntes 
i consultes i si us voleu associar 
amb nosaltres, us donarem tota 
la informació que desitgeu.
Desitjo que tots gaudim d’aquest 
esdeveniment, el Cercle de Col-
leccionistes d’aquesta vila us desit-
ja el millor per a tots i totes.

comarques gironines.
En general, en contra del que es 
diu, ni Primo de Rivera ni Fran-
cisco Franco es van atrevir a su-
primir totalment aquesta sarda-
na llarga o com jo li dic, sardana 
republicana, ja que simplement 
prohibien ballades concretes o 
algunes sardanes en cas que es 
repetissin o es cantessin o que en 
certs casos que es ballessin a l’ai-
re lliure i sobretot l’ofegaven no 
deixant la recapte amb floretes 
(avui dia adhesius), per finalment 
acabar-la de rematar quan en 
temps de Franco, el Frente de Ju-
ventudes la va folkloritzar (igual 
a donar-li un valor de cosa anti-
ga, és a dir, fossilitzar-la), adjun-
tant-la amb els “Coros i Danzas”.
Total, avui dia la sardana està 
considerada una cosa de vells, 
cosa que és mentida, perquè amb 
els anys que dura, els que ballen 
haurien de  tenir més de 100 anys. 
Que es comenci a ballar a certa 
edat, potser d’acord, però els 
que ho diuen mai han assistit a 
un concurs de colles on la majo-
ria és jovent, segur.
Per acabar sense cap expressió 
forta d’indignació, si el comitè 
de Direcció del Pla d’Actuació 
del Procicat, en el text jurídic 
de Resolució  SLT/2212/2021, de 
13 de juliol, permet ballar sarda-
nes, amb les mesures pertinents, 
com he comprovat personalment 
anant a ballar a Olesa de Mont-
serrat (6); Moià (2); la Garri-
ga (2); Sabadell (aplec); Calella 
(aplec); Castellar del Vallès (de 
les 5 possibles, 2)... per què els 
alcaldes o els seus departaments 
de cultura, sense concretes com-
petències sanitàries, els deixen 
decidir sobre si es poden ballar 
sardanes o no? A Sant Llorenç 
Savall, el passat dia 10 van ini-
ciar-se certs incidents per part 
dels balladors. 
Per cert, personalment vaig te-
lefonar a l’Ajuntament el ma-
teix dia al matí i no crec sigui 
“adequada” la resposta: “No ho 
sabem”. Espero que la protes-
ta prosperi. 

bilitats existents que estimem Cata-
lunya. Però, simultàniament, creiem 
que cau sobre les espatlles de tots els 
catalans la responsabilitat de recor-
dar què és el que commemorem: el 
sacrifici d’unes generacions de cata-
lans i la seva lluita a ultrança per de-
fensar les nostres institucions i el nos-
tre dret a existir al món. Un dret que 
es veu amenaçat constantment per 
aquells que, o bé busquen diluir el fet 
nacional català, o callen i miren cap 
a un altre cantó davant d’anys d’abu-
sos constants contra la dissidència 
política a Catalunya.
L’acte institucional de la Diada a Cas-
tellar està mal enfocat. L’organitza el 
govern del PSC a l’esquena de l’opo-
sició i es pretén que tots hi assistim 
cegament, sense haver pogut fer les 
nostres aportacions al discurs que s’hi 
llegirà, o al plantejament, lloc i format 
que hi dona lloc. Evidentment, no pas-
sem pel tub.
Davant d’això, un any més, des de 
Junts centrarem els nostres esfor-
ços en la tradicional ofrena floral or-
ganitzada conjuntament amb la resta 
de forces independentistes, a les 10 h 
del dissabte 11 de setembre al Carrer 
de les Roques, seguida per unes pa-
raules de les entitats que hi partici-
pem i el cant dels Segadors, l’himne 
nacional de Catalunya.

 *Portaveu de Junts per Castellar a 

l’Ajuntament
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opinió

ot pujant pel passeig 
el  cor em bategava 
amb força, negui-
tós, esmaperdut, il-
lusionat, impacient... 

fins a arribar a la cantonada de 
les antigues naus i descobrir, un 
altre any, tota la fantasia, eufòria 
i fato de la Festa Major. El primer 
que trobava era l’envelat, a punt i 
preparat per rebre i presentar el 
concert, l’espectacle de varietats, 
el ball de gala... Més endavant les 
atraccions, menys sofisticades que 
ara, però als meus ulls es mostra-
ven impactants, superbes, fasci-
nants. Potser no sabré mai com 
podien emocionar-me tant uns ca-
vallets de cartó pedra girant incan-
sables al voltant d’un eix de miralls 
ple de reflexos d’ulls sobreoberts i 
inesborrables somriures infantils. 
Barquetes de fusta que pujaven i 
baixaven amb l’embranzida d’uns 
braços juvenils que anhelaven la 
improbable proesa d’assolir una 
volta de campana. I els autos de 
xoc, amb les corredisses per agafar 
el cotxe més ràpid. La tómbola in-
fatigable, les casetes de tir, la xur-
reria, i totes les altres atraccions.
La festa era al mig del  poble i la gent 
s’hi aplegava cada dia, cada un dels 
tres dies que durava. Els grans s’en-
diumenjaven per anar-hi. Els petits 
escuràvem les butxaques i dema-

  Festa Major 2021. || JOAN MUNDET

Fes-te teva la Festa

T PLAÇA MAJOR

GABI RUIZ
Director de lleure

 Anna Màrmol*

ota el títol Més comerç 
que mai, l’Ajuntament i 
Comerç Castellar han 
posat en marxa una 
campanya per afavorir 

el consum local amb la promoció de 
vals de descompte per a la ciutadania.
Aquesta iniciativa permetrà injectar 
al comerç i la restauració del poble fins 
a un total de 340.000 euros. També 
afavorirà al ciutadà, que podrà fer 
compres a meitat de preu. L’objec-
tiu és estimular el consum al comerç 
de proximitat i als restaurants de la 
vila desprès de la crisi que han patit 
a causa de la pandèmia.
Moltes vegades hem destacat des 
d’aquestes mateixes pàgines la impor-
tància del comerç local i la necessitat 
de defensar-lo. El comerç local no so-
lament ofereix un tracte humà i per-
sonalitzat, també dona identitat a un 
municipi i contribueix al benestar i la 
seguretat dels ciutadans. El comerç 
ajuda al manteniment del municipi i 
genera ocupació estable local.
Aquesta campanya vol ser una ajuda 
directa al comerç, però també perse-
gueix donar visibilitat a les nostres 
botigues i restaurants, i estimular el 
consum de proximitat.

S
Fes poble, compra a 
Castellar

La campanya apunta molt bones pers-
pectives, tant per la gran quantitat 
d’establiments que s’hi han adherit 
com per la bona acollida que ha tin-
gut aquests primers dies entre els 
consumidors.
Desitgem que serveixi per donar un 
impuls al comerç local, especialment 
de cara a la propera campanya de 
Nadal. Des de l’Ajuntament continua-
rem impulsant i donant recolzament a 
totes les iniciatives que permetin con-
solidar una xarxa de comerços propis.
No ho oblidis: Fes poble, compra a 
Castellar. Tots guanyem.

* Regidora d’Activitat Econòmica

“Eren dies esperats, 

desitjats, enyorats 

tot un any perquè 

eren els nostres 

dies de Festa Major”

ve de la pàgina 10

nàvem a pares, tiets, avis i padrins 
uns calerons per aprofitar al màxim 
aquells dies. I així fins arribar al 
castell de focs. Oh, quin espectacle! 
Cloenda d’una mena de catarsi col-
lectiva que ens mantenia alegres i 
riallers durant uns dies. Eren dies 
esperats, desitjats, enyorats tot un 
any perquè eren els nostres dies de 
Festa Major. La nostra Festa. 
Ara tenim una oferta d’oci perma-
nent i la Festa Major pot semblar ob-
soleta o innecessària, però no és ve-

ritat. La Festa Major continua sent 
la nostra festa. I som nosaltres, els 
castellarencs, els qui l’hem de fer 
gran, necessària, imprescindible, 
inigualable, desitjable. Com ja he 
dit en altres ocasions, i no em can-
saré de repetir-ho, la Festa Major és 
i ha de ser el punt de trobada de la 
comunitat, del poble, de la gent. El 
moment de compartir el carrer i el 
temps amb familiars, amics, veïns 
i també amb desconeguts.
Els temps han canviat i les noves 

tecnologies faciliten opcions que 
abans no existien, però això ha de ser 
una possibilitat enriquidora d’afegir 
atractiu a la Festa. Barregem tradi-
cions antigues i recents, creem nous 
costums, assimilem propostes crea-
tives i lluitem per consolidar encara 
més unes dates que han de ser una 
mostra clara de la personalitat única 
de la nostra vila. 
Sortim al carrer i gaudim, amb 
prudència i seny, de la nostra 
Festa Major.

I, com deia, hi ha tres col·lectius que 
en poden resultar fàcilment, i injus-
tament, perjudicats: el professorat, 
l’alumnat i el ciutadà.
El primer és el professorat. No són 
poques les persones que consideren 
la docència com una de les activitats 
més fonamentals per a la nostra soci-
etat actual i futura. No només per im-
partir coneixement sinó per intentar 
aconseguir una societat integradora, 
amb igualtat d’oportunitats, tolerant, 
participativa, amb valors i inclusiva. 
No és poca cosa. Uns reptes que pot-
ser superen les capacitats i els conei-
xements de molts ciutadans, entre els 
quals m’ incloc. La docència no és, en 
cap cas, una tasca menor o marginal 
que es pugui compartir amb fer d’al-
calde d’un poble de 25.000 habitants 
i president d’un Consell Comarcal de 
prop d’un milió d’habitants. Dedicar 
només unes hores a la docència quan 
professors amb experiència i conei-
xement sovint no tenen prou amb la 
dedicació plena sembla sincerament 
una falta de respecte als professionals 
de l’educació. El segon és l’alumnat. És 
obvi que és la principal víctima en el 
cas que el sistema educatiu sigui poc 
eficient i/o el professorat poc compe-
tent. I de la seva etapa formativa en 
dependran, en gran mesura, les seves 
oportunitats de futur. La responsabi-
litat que tots els educadors adquirei-
xen amb els alumnes ha de ser molt 
gran si no volem condemnar-los a 
quedar despenjats d’un món terrible-

ment competitiu i exigent. És per això 
que un professor poc experimentat ha 
de dedicar el doble de temps per pre-
parar continguts, intentar entendre 
comportaments, buscar les eines pe-
dagògiques que siguin més efectives, 
sintonitzar amb l’alumne i amb tot el 
seu món de pors, expectatives, espe-
rances, capacitats i predisposicions. 
I quan aquesta dedicació s’anuncia 
tan parcial es fa molt difícil, diria que 
impossible, imaginar que el professor 
pugui ser útil i eficaç als seus alumnes. 
Compartir la docència, sobretot la in-
fantil i la juvenil, amb importants res-
ponsabilitats i dedicacions com a alcal-
de, president i pare sembla un repte 
impossible encara que el professor 
sigui un superdotat (cosa que s’ha de 
veure). Sembla una falta de respecte, 
doncs, envers un alumnat que neces-
sita i requereix la millor i la major de 
les dedicacions.
El tercer són els ciutadans. Aquí són 
molts els apartats que caldria senya-
lar. La primera és que una persona que, 
tradicionalment, ha basat tota la ges-
tió de l’ajuntament en la seva persona, i 
no en el seu equip, esdevé més impres-
cindible que qualsevol altra. La sego-
na és que l’epidèmia ha generat molts 
canvis en el funcionament orgànic i es-
tructural de l’ajuntament que necessi-
ten un gran nombre de nous controls i 
canvis organitzatius. La tercera és que 
l’ajuntament de Castellar té a la seva 
disposició més de  30 milions d’euros, 
una quantitat que és el 25% superior 

als darrers pressupostos municipals. 
Si en un pressupost ordinari és inca-
paç de generar projectes suficients 
per destinar tots els recursos (gene-
rant d’aquesta manera acumulació de 
superàvits permanents) imagineu-vos 
un pressupost tan gran com l’actual. 
Ara, més que mai, cal incorporar per-
sonal que permeti engegar molts pro-
jectes essencials per Castellar. Els di-
ners hi són. Només ens cal voluntat, 
idees, capacitat i... dedicació. En lloc 
d’això, la persona que ho ha volgut li-
derar sempre personalment decideix 
que justament ara és el moment de 
pensar únicament en ell i el seu futur. 
També sembla una falta de respecte 
als ciutadans.
Quin sentit té voler formar part de 
l’àmbit educatiu si no es vol renunci-
ar al de polític? Quan tingui la plaça, la 
deixarà per excedència? O vol renunci-
ar a l’àmbit polític per dedicar-se al de 
l’educació? Les respostes que cadas-
cú pugui donar a aquestes preguntes 
poden ser acceptables des del punt de 
vista econòmic, de la seguretat profes-
sional o de la conveniència personal, 
però no n’hi ha cap que respongui mí-
nimament a l’exigència ètica.
Segur que l’esforç que farà l’alcalde 
per aconseguir la plaça serà impor-
tant. Així ho vull creure. Però segur 
que serà humanament insuficient i, a 
més a més, no serà gens comparable 
als inconvenients que generarà a ciu-
tadans, alumnes i docents.
 *Regidor d’ERC
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actualitat pandèmia

La vacunació entre joves 
de 20 a 34 anys s’alenteix

A les portes de la primera mara-
tó de vacunació sense cita prèvia 
a Castellar del Vallès –serà aquest 
diumenge de Festa Major, entre 
les 11 del matí i les 6 de la tarda–, 
es constata un cert alentiment de 
vacunació dels joves, sobre la fran-
ja dels 20 als 35 anys, i no tant a la 
franja dels 16 als 19. A la vila ja han 
rebut pauta completa de la vacuna 
el 71,1% del bloc d’edat d’entre 16 i 
19 anys, fet que té una transcendèn-
cia cabdal de cara a l’inici de curs 
als instituts i universitats. Aquest 
increment de la velocitat de vacu-
nació d’aquesta franja d’edat con-
trasta amb el cert estancament en 
l’evolució del nombre de vacunats 
d’entre 20 i 35 anys. Aquesta franja 
d’edat compta amb un 63% de per-
sones amb la pauta completa i  un 
69% amb una primera vacuna, fet 
que remarca justament una baixa-

El percentatge de vacunats entre els 16 i els 19 anys ja supera el 71% 
a Castellar del Vallès  i avança la franja de vacunats de 20 a 34 anys

 Redacció

De 16 a 19 anys // 
09/09/2021

71,1%

De 20 a 29 anys // 
09/09/2021

64,6%

De 30 a 34 anys // 
09/09/2021

62,2%

De 12 a 15 anys // 
09/09/2021

45,4%

VACUNATS AMB PAUTA COMPLETA

da del ritme de vacunació. 
Segons les autoritats sanitàri-

es, s’estan administrant unes 32.000 
vacunes diàries a Catalunya, menys 
de la meitat de les previstes. justa-
ment per la frenada entre els joves.  
És per això, que des de l’atenció pri-
mària s’ha volgut donar un pas en-
davant i el CAP de Castellar s’obri-
rà aquest diumenge de Festa Major 
entre les 11 i les 18 hores per vacu-
nar totes les persones que ho desit-
gin i sense cita prèvia. El seu públic 
diana majoritàriament són els ma-
jors de 20 anys. 

cal arribar al 90%
Com va recordar la directora del 
CAP Castellar, Isabel Martínez, l’ob-
jectiu és “arribar al 90% o més de 
la població vacunada i ho intenta-
rem aconseguir ni que sigui nomi-
nal, anar a trucar a la gent, com 
fèiem al principi”.  En nombres 
absoluts, ara mateix a Castellar hi 
ha 17.988 persones amb pauta com-

pleta de vacunació (73,2%)  i 18.755 
amb una primera dosi (76,3%). Per 
incentivar la vacunació entre la 
població jove, la Generalitat està 
estudiant oferir descomptes d’es-
pectacles culturals, principalment 
concerts, però també allotjaments 
en albergs juvenils. 

els contagis es mantenen a la baixa

El context de la pandèmia es manté 
a la baixa tant a Castellar del Vallès 
com a Catalunya. La incidència a 14 
dies per 100.000 habitants és de 114  
i només s’han confirmat 9 positius 
en els darrers set dies a la vila. Això 
facilita que el risc de rebrot estigui 
al voltant de 100 i l’Rt sigui d’1 –és 
a dir, una persona amb la infecció 
contagia una persona i per tant no 
hi ha transmissió comunitària. Des 
de l’inici de la pandèmia, el març del 
2020, a Castellar han estat confir-
mats 2.519 casos de Covid-19 i les de-
funcions atribuïdes directament a 
la pandèmia són de 59 persones.  

Total >= 16 anys // 
09/09/2021

84,3%

Total >= 12 anys  // 
09/09/2021

82%
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esports

Pau Viladomat: ‘the last dance’?
Amb 27 anys sobre el 
parquet, el jugador repassa 
la seva trajectòria esportiva

Amb 42 anys i 27 temporades en competició, 
Pau Viladomat és un mite del bàsquet vallesà i 
català. L’aler va debutar amb només 16 anys al 
sènior del CB Castellar i des de llavors ha desen-
volupat la seva carrera en un total d’11 equips, 
amb cinc etapes diferents vestit de groc-i-ne-
gre. Aquesta pot ser la seva última temporada 
en actiu, un last dance que veient el seu estat 
de forma pot no ser l’últim.

· Vas jugar com a sènior amb 17 anys al 
CB Castellar. Des de llavors has tingut 
una llarga i fructífera carrera esportiva. 
Quina valoració en fas?
Vaig debutar amb 16 anys amb Josep Bordas, 
el meu mentor de jove. Porto una carrera ex-
tensa i en faig una bona valoració. El fet de co-
nèixer molta gent i compartir vestidor en un 
entorn tan sa com el bàsquet m’ha permès for-
mar-me i enriquir-me. Abans aprenia dels ve-
terans i ara que soc veterà, aprenc dels joves.

· Amb més de 40 i segueixes donant guer-
ra. Pocs esportistes poden parlar de 27 
temporades en competició!
Quan ho penso crec que és una barbaritat, però 
és un orgull, ja que encara no he deixat de gau-
dir del bàsquet i he tingut la sort de seguir ren-
dint i sobretot fer-ho ininterrompudament, ja 
que les lesions m’han respectat. Conec algun 
cas semblant i m’agradaria conèixer-ne d’altres.

· Com afrontes la nova temporada, des-
prés de dues molt estranyes?

 Albert San Andrés

Amb molta il·lusió, com cada any, i amb l’afe-
git dels dos anys Covid, tan estranys. La part 
positiva és que no m’he desgastat. No vaig po-
der-me acomiadar a la Pia i l’any passat va ser 
estrany i vaig arribar a pensar que seria el 
virus qui em retiraria. La temporada passada 
ens va impedir fer vincle al vestidor, però es-
perem poder-ho recuperar aquesta.

· Amb una carrera tan extensa, has tingut 
tota mena d’experiències. Quines creus 
han estat les més bones i les més dolentes?
Per sort, les bones han estat més que les dolen-
tes, que en tinc poques. Una dolenta és que no 
vaig poder acabar la temporada en un equip, 
però ho vaig convertir en una bona, i vaig de-
mostrar que estava equivocat amb mi. Que-
dar-me amb una bona és difícil, en tinc dues: 
2003-04 amb 25 anys a Igualada a Lliga EBA, 
quan era la segona categoria, on vaig fer la mi-
llor temporada de la meva carrera. Amb un 
equip de jugadors locals vam guanyar el Barça 
B de Marc Gasol i Víctor Sada i es va salvar la 
categoria en l’últim partit, en la pròrroga de 
l’últim partit. Vaig fer 31 punts amb 7/9 en tri-
ples. L’altra, molt especial, va ser a Mollet la 
2007-08, un grup d’amics que encara ens veiem, 
que vam ser campions de Copa Catalunya, amb 
ascens a EBA.

· Què et va fer tornar al CB Castellar fa 
dues temporades?
La Pia va dir-me que no comptava amb mi i el 
Castellar va ser la meva primera opció. Vaig 
trucar a Albert Cadafalch, amb qui tenia ganes 
de tornar a jugar. Això és casa meva i estava 
predestinat a ser on acabaré la meva carrera.

· Recordo que fa uns anys, jugant amb la 
Pia, el Castellar es jugava el descens al 
‘Pia Garden’ i al començament del par-
tit vas dir que no estaves fi. Vas sortir 
i en 4 minuts vas fer 5 triples que van 
sentenciar el partit. 
Feia uns partits que no estava gaire fi. En mo-

bàsquet era l’opció ideal per a l’estiu.

· Què significa el bàsquet per a tu?
És la meva vida, hi jugo des dels set anys. Tot 
el que he fet i tot el que m’ha passat està rela-
cionat amb el bàsquet. L’estimo moltíssim i en-
cara em fa gaudir com el primer dia. És un tot. 
Amb els anys va perdent importància davant 
la família, però tot ve d’allà. És una part impor-
tant de la meva vida i de qui soc.

· I el CB Castellar?
És el meu club i són els meus colors. On vaig 
aprendre tot el que sé de bàsquet de Josep Bor-
das quan era el meu entrenador. Aquest club i 
jo sempre ens hem tingut l’un a l’altre. Per això 
s’han donat les circumstàncies de les cinc eta-
pes, que han estat una complicitat mútua. Tan-
car aquí la meva carrera és una manera molt 
maca de fer-ho.

· Quin és el teu secret per a l’eterna joventut?
És una pregunta que m’han fet moltes vegades. 
He reflexionat bastant. He arribat a la conclu-
sió que no és un sol motiu, són diversos que es 
retroalimenten: estimar l’esport i tenir molta 
passió pel bàsquet, tenir talent per poder se-
guir jugant a un cert nivell i en bons equips , 
haver tingut sort amb les lesions, tenir un físic 
que ho permeti, tenir una parella i una família 
que m’ho ha respectat i m’ha ajudat a seguir 
jugant, amb el sacrifici que comporta i l’última 
és la feina que fas. Aquesta barreja és el secret. 
Tots estan interrelacionats.

· Estem davant del teu ‘last dance’?
Per primera vegada m’he plantejat retirar-me 
en acabar la temporada, i suposo que això vol 
dir alguna cosa. No tinc cap decisió i veurem 
com va. Vaig any rere any i no m’ho plantejo 
fins al final. S’haurà de veure com va la tem-
porada, ja que cada any costa més, tot i que no 
tinc res definitiu. Sempre he pensat que em 
retirarà una lesió important, si no la tinc, ho 
aniré veient. 

Pau Viladomat, llegenda del bàsquet vallesà.  || A.S.A.

ments calents normalment responc. Era un 
partit decisiu i va anar bé. L’experiència em 
diu que tinc facilitat per a aquests partits, però 
em va saber greu pel Castellar.

· A més, has estat un jugador destacat 
de 3x3.
Destacat no ho diria. Abans no era gaire co-
negut i ara està molt professionalitzat. Ara no 
tinc gaire temps per fer-ho. Quan es va inventar 
vaig jugar moltíssim, ja que per a un malalt de 

Diumenge passat el ciclista cas-
tellarenc Aniol Gil va aconseguir la 
victòria en la categoria prebenjamí 
a la cursa de ciclisme de carretera 
organitzada per l’Escola de Ciclisme 
Vallès a Terrassa. Aniol, corredor de 
l’Escola, segueix líder en la general de 

la Copa Catalunya. Gràcies a aquest 
pòdium i als altres tres aconseguits 
pels seus companys, l’Escola de 
Ciclisme Vallès va tornar a obtenir 
la primera posició de la general per 
equips i segueix liderant el Campionat 
de la Copa de Catalunya per equips.

Aniol Gil guanya a 
Terrassa i segueix líder 
de la Copa Catalunya
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FUTBOL | 2A CATALANA

Aprenent dels errors i progressant

El mes de setembre es farà llarg per 
a la UE Castellar, que amb un total 
d’onze amistosos vol preparar a cons-
ciència la Lliga que comença a l’octu-
bre. L’equip, que fins ara ha disputat 
sis partits, jugarà aquest dissabte el 
Torneig del Vallès - Memorial Emili 
Altimira contra l’Igualada CF.

La setmana passada va ser amb 
tres partits (Santfeliuenc B, les Fran-
queses i Badia) una de les més atapeï-
des d’aquest setembre, en què l’equip 
dirigit per Juan Antonio Roldán i 
Santy Fernández ha aconseguit dues 
victòries i una derrota.

Contra el Santfeliuenc B, l’equip 
va aconseguir un 3-2, després de re-
muntar un marcador advers de 0-2, 
en un test contra un equip de la ma-
teixa categoria.

Pel que fa al partit contra les 
Franqueses de dissabte, els blanc-i-
vermells van badar a l’inici, ja que van 
encaixar dos gols en els primers mi-
nuts que van condicionar el desenvo-
lupament de la resta del partit. Tot i 
tenir ocasions clares, els locals no van 
poder capgirar el marcador: van fallar 
un penal en la segona part i van rebre 
el tercer gol d’un dels clàssics de la Se-

gona Catalana que aquesta tempora-
da tindrà un lloc a Primera, després 
d’anys de lluitar per aconseguir-ho.

Diumenge al vespre va ser el CD 
Badia qui va visitar el Joan Cortiella 
i el guió va ser el mateix que el de dis-
sabte, però amb els papers canviats: 
ara eren els locals els qui aconsegui-
en dos gols en els primers 10 minuts i 
dominaven el partit des de l’inici con-
tra un equip menys rodat. El Castellar 
va marxar al descans amb aquesta 
renda i a la tornada només necessita-
va set minuts per aconseguir dos gols 
més. El Badia va reaccionar amb dos 
gols en quatre minuts, però els locals 
no van abaixar la guàrdia i en van fer 
dos més a les acaballes.

Aquesta setmana, l’equip visita-
rà el camp de la Sabadellenca (dijous 
al vespre) i dissabte disputarà la LII 
edició del Torneig del Vallès - XXX Me-
morial Emili Altimira, contra l’Iguala-
da CF (19 h) de Primera Catalana, mo-
ment que el club aprofitarà per retre 
homenatge (18.30 h) a exjugadors com 
Antoni Coromines i Francesc Sampe-
re, la vídua d’Emili Altimira, i Miquel 
Bareas i José Raya per la dedicació al 
club.   || A. SAN ANDRÉS Amb  dues victòries i una derrota, la UE Castellar segueix progressant en el seu joc, de cara a l’inici de temporada. || A.SAN ANDRÉS

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

Com a casa, enlloc

Avui dia és molt complicat trobar un 
one club man en qualsevol disciplina 
esportiva, ja que en l’esport modern 
tothom vol provar fortuna lluny del 
club que l’ha vist néixer. Això també 
passa en les disciplines amateurs, 
en què tothom vol viure experiènci-
es i deixar enrere el club que l’ha vist 
progressar des de la base.

Marxar a un altre club és sem-
pre una decisió exòtica: per als més 
petits normalment és per intentar fer 
un pas endavant i progressar encara 
més, i per als sèniors, omplir la mot-
xilla amb un nou bagatge, fer currícu-
lum o, fins i tot, buscar un rendiment 
econòmic de l’esport.

Avui dia, però, en els clubs de 
base, com en el cas de tots els caste-
llarencs, existeix suficient nivell en 
els seus respectius planters per no 
haver-los d’abandonar fins a l’etapa 
amateur, ja que han demostrat so-
bradament la qualitat que aporten. 
És cert que mai es podran comparar 
amb clubs professionals, però l’abis-
me entre ells no és tan gran i un club 
de poble mai es desfarà d’un jugador 
de base pel seu rendiment.

Sigui o no una decisió equivoca-

da –en la major part dels casos queda 
palès que ho és– en els últims anys l’FS 
Castellar ha demostrat ser un dels mi-
llors planters del futsal vallesà, amb 
un primer equip que va ser capaç de 
plantar-se a la ‘Final4’ de la Copa Ca-
talunya amb un equip ple de jugadors 
i cos tècnic de casa o que no ha deixat 
d’ascendir equips i exportar jugadors 
a altres clubs.

Sempre s’ha dit que com a casa, 
enlloc, i aquesta temporada 2021-22 
era un moment crític per al primer 
equip taronja. La marxa de Rubén Ji-
ménez de la banqueta ha donat pas al 
retorn de Darío Martínez, exjugador 
i tècnic de la casa, que després d’una 
aventura al Grups Arrahona saba-
dellenc de 3a Divisió torna al club 
del seu cor.

Amb ell han retornat diversos ju-
gadors, alguns consolidats com Fran-
cesc Tarruell, el mític Txec que va di-
rigir la batuta al camp de l’equip més 
gloriós de la història, que va aconse-
guir l’ascens a 3a Nacional i que des-
prés d’unes temporades enrolat en 
diferents cossos tècnics tornarà a tre-
pitjar el parquet. A Txec l’han acom-
panyat en el retorn noms com el d’Àlex 

El nou projecte de l’FS Farmàcia Yangüela Castellar vol consolidar la categoria i fixar la mirada a la part alta de la taula. || CEDIDA

Martínez, Marc Mas, Pol Pérez, Sergi 
Aymerich, Guillem Ramiro o Marc 
Gómez, tots formats a les categories 
inferiors del club i que per diversos 
motius van marxar lluny del Blume.

Amb el retorn de jugadors i cos 
tècnic i els jugadors que s’han mantin-
gut de la temporada passada, en què 
el veterà capità Rubén Vidigal segui-
rà al comandament de la nau castella-
renca, l’equip vol consolidar-se defini-
tivament en la categoria i mirar cap a 

les posicions capdavanteres, un poten-
cial que la temporada passada no va 
poder explotar per diferents motius.

L’arribada de setembre ha signi-
ficat la tornada de l’equip a la feina i el 
cap de setmana passat ja van disputar 
els dos primers partits amistosos, en 
què els de Martínez van superar per 
4-3 el Sant Cugat i per 9-2 el juvenil 
de nacional del Montcada. “Aquest 
és un equip molt jove i amb moltís-
simes ganes. Tenen una intensitat 

molt alta als entrenaments i als 
partits”, destaca el tècnic, que tin-
drà en el Montseny (11/9), el Monis-
trol (18/9), el Caldes (23/9) i l’FS Grà-
cia (25/9), els pròxims compromisos 
de preparació.

Pel que s’ha vist fins ara, és pre-
visible que la tornada sigui dolça, però 
els taronges hauran de treballar enca-
ra per acoblar-se de nou. Com diu la 
dita, com a casa, enlloc. Ben tornats 
a Castellar!  || A. SAN ANDRÉS

L’FS Castellar es reforça amb jugadors 
que retornen a la disciplina del club

La UE Castellar perd amb les Franqueses (0-3) i goleja el Badia (6-2) abans de rebre l’Igualada pel Torneig del Vallès



DEL 10 AL 16 DE SETEMBRE DE 2021 15

esports

En el marc de la Festa Major, l’HC 
Castellar organitzarà exhibicions 
i tastets d’hoquei patins per donar 
a conèixer l’esport a la ciutadania.

Amb la intenció de captar nous 
jugadors i donar a conèixer l’esport, 
el club grana serà un dels protago-
nistes d’aquesta Festa Major, amb els 
tastets d’hoquei i els partits d’exhi-
bició.El dia escollit serà aquest diu-
menge 12 al pavelló Dani Pedrosa, 
on les activitats estaran dirigides 
als més petits que vulguin descobrir 
l’hoquei patins.

A les 10 del matí, un partit entre 
els jugadors del benjamí, femení-11 i 
prebenjamí A donarà pas una hora 
després al primer tastet per tothom 
i a l’escoleta. El relleu el prendrà el 
partit entre els alevins A i B, i des-
prés (12.45) arribarà el plat fort del 
matí, amb el partit entre el sènior i un 
combinat de jugadors castellarencs.

A les 16.30 h tornaran els ben-
jamins, amb un enfrontament entre 
equip A i B, amb un nou tastet a les 
17.30 per als prebenjamins (B i C), 
Fem15 i Alevins (18.30), per tancar 
amb el partit entre el juvenil i el com-
binat júnior a les 19.30.  || REDACCIÓ

L’hoquei s’exhibeix al Pedrosa

L’HC Castellar donarà l’oportunitat de probar l’hoquei patins. || CEDIDA

El club grana acostarà l’hoquei patins a la ciutadania aquest diumenge

HOQUEI | FESTA MAJOR TENNIS | FESTA MAJOR

Dissabte 11 de setembre és el dia escollit pel Club de Tennis Castellar per 
a la disputa del ja tradicional torneig de pàdel de Festa Major. El club ha 
previst fer-ho en dues categories, masculina i femenina; al matí es jugarà 
la fase de grups i a la tarda, les fases finals, segons el nombre d’inscrits. 
El preu per a poder participar serà de 5 € i de 10 € incloent-hi el dinar.

D’altra banda, el 20 de setembre donarà començament la 6a edi-
ció del Memorial Josep M. Germà, l’obert de dobles de tenis en cate-
goria masculina i femenina, amb les inscripcions obertes fins el dia 15 
d’aquest mes. Tota la recaptació anirà dirigida a l’Associació Espanyo-
la contra el Càncer (AECC).  || REDACCIÓ

Les pistes de pàdel del CT Castellar tornaran a omplir-se per la FM’21. || CEDIDA

El pàdel present 
també a la FM’21
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Emotiva celebració a les Arenes

Aquest dimecres passat, 8 de setembre, 
es va poder celebrar la Festa de les Mare-
dedéus Trobades a l’Ermita de les Arenes 
en un dia molt assolellat. Una cinquantena 
de persones van poder gaudir d’aquesta 
celebració, que va tenir lloc a les 12 i que 
va finalitzar cap a les 13 h.

Aquest cop, a més de celebrar la tra-
dicional missa i festa, els Amics de l’Ermi-
ta de les Arenes també commemoraven 
que fa 80 anys que es va portar la imat-
ge de la verge de Sant Feliu a les Arenes, 
l’any 1941. “Per tant, avui celebrem es-
pecialment aquest esdeveniment”, 
deia Joan Castells, un dels membres dels 
Amics de les Arenes. “No ho vam poder 
celebrar en la data concreta, el dia 14 
d’abril, per culpa de la pandèmia”, afe-
gien des de l’entitat.

A l’inici de l’acte, es va explicar a 
l’audiència que s’havien creat uns goigs  
especials per a l’ocasió “en què hi ha di-
buixades totes les ermites i capelles 
del terme municipal de Castellar del 
Vallès” i que es completaven amb una 
decoració de roses, “una flor que a la 
Roser li agradava molt”, deia Castells, 
fent referència a la seva dona, que també 
formava part dels Amics de les Arenes i 
que ens va deixar fa poc. 

A la introducció, també es va co-
mentar que al pont del Turell, per on va 
passar la verge, hi havia moltes proces-
sons que s’aturaven al costat d’una gran 
creu de fusta. Aquesta recordava la ba-
talla coneguda com el foc de Catafau, de 
l’any 1875, entre els carlins i les forces lo-
cals. Sembla ser que, segons la recerca 
històrica feta, en aquest indret és on ar-
ribaven els ferits i morts que baixaven de 
Can Cadafalch.

Pel que fa a la celebració de dime-
cres, per finalitzar la primera part de 
l’acte, es va demanar a l’assistència que 
s’alcés fent una abraçada simbòlica a peu 
dret, dient la paraula Arenes, de mane-
ra que servís d’abraçada conjunta, que 
malauradament encara no es pot fer per 
culpa de la pandèmia.

La veu cantant de la missa la va por-
tar mossèn Artur Boardman, acompanyat 

Mossèn Artur Boardman oficiant la missa a l’exterior de l’Ermita de Les Arenes acompanyat del fins ara rector de la parròquia de Sant Esteve, Txema Cot. || Q. PASCUAL

El 80è aniversari de la portada de la imatge de la verge de les Arenes va posar l’accent a l’aplec celebrat a l’Ermita

pel fins ara rector de la parròquia de Sant 
Esteve, Txema Cot, que va ser obsequiat 
amb una litografia en finalitzar l’ofici. A 
l’Aplec van ser presents l’alcalde Ignasi 
Giménez i la regidora de Cultura,Joana 
Borrego. També hi van ser Lluís Valero i 
Meri Pi de la Serra, germana del cantant 
Quico Pi de la Serra, i responsables del 
Parc de Sant Llorenç i l’Obac.

Tot i que enguany no hi va haver ha-
vaneres com en altres ocasions, sí que hi 
va haver cantades de caire religiós a càr-
rec del músic castellarenc Pau Tarruell i 
acompanyant. El públic va seguir les di-
verses peces litúrgiques i, al final, també 
es van interpretar els goigs especials de 
la Festa de la Mare de Déu de les Arenes, 
que es van entregar en forma de llibret 
perquè els assistents poguessin seguir les 
lletres del repertori sense dificultat. L’ac-
te va destacar per l’emotivitat.  

 Marina Antúnez

Fotografies dels 80 anys     
de la portada de la Verge

+ MARE DE DÉU DE LES ARENES

A la missa de l’aplec d’aquest dimecres també 
s’ha col·locat, a la façana de l’Ermita de les 
Arenes, un recull de fotografies antigues 
–ampliades– de la portada de la imatge de la 
verge de les Arenes durant la jornada del 14 
d’abril de 1941. Aquest recordatori ha estat 
especialment emotiu per l’interès històric i 
humà d’aquells fets ocorreguts, que encara 
recorden alguns dels assistents. Entre les 
fotos, s’hi pot apreciar un grup de dones que 
porten la verge sobre les espatlles. En aquest 
sentit, ‘L’Actual’ recuperava la setmana 
passada una fotografia molt similiar, però 
amb un grup d’homes portant la verge. 
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‘Medicina alternativa’ de Llauger

El castellarenc Albert Llauger és ba-
teria. Fa unes setmanes que ha tret 
un disc amb la banda més personal 
on toca, la que se sent més seva, Flor 
de Bach. És el segon treball i es diu 
Medicina alternativa i compta amb la 
col·laboració, per exemple, de Kutxi 
Romero, vocalista del grup Marea.

Llauger fa anys que estudia i 
toca la bateria, a més d’haver estu-
diat coneixements teòrics de músi-
ca i també el piano. “Quan vaig es-
tudiar bateria em vaig adonar que 
necessitava estudiar altres coses, 
com harmonia, composició, arran-
jaments de jazz, conjunts instru-
mentals, etc.”.

Va començar amb 8 anys fent 
piano clàssic, obligat per la seva 
mare, amb una professora particu-
lar. A casa seva no hi havia tradició 
musical. “Cap als 10 o 11 anys vaig 
pensar: necessito alguna cosa més 

fàcil”, i es va interessar per la ba-
teria, no sap ben bé per quina raó. 
Va estudiar bateria amb el fill del 
també bateria Toni Meler, exprofes-
sor de l’Escola Municipal de Música 
Torre Balada que va morir recent-
ment. De fet, l’Albert va seguir fent 
classes amb el mateix Toni Meler. 
“I quan tenia 16 anys vaig veure 
que m’hi volia dedicar professio-
nalment, hi guanyés o no hi gua-
nyés diners”. Al conservatori va 
reprendre el piano com a segon ins-
trument i ara començarà quart del 
grau superior de jazz al Taller de 
Músics. “Amb això,  també podré 
accedir a moltes escoles de música 
per donar classes”. De moment, fa 
algunes classes particulars.

Ja farà dos anys que va comen-
çar a compondre. Va començar a 
treure temes propis que li sembla-
ven prou correctes per ser publi-
cats. “Sempre havia tingut grups 
però feia d’acompanyant, com a ba-
teria, i ara també faig les harmo-

  Marina Antúnez

MÚSICA | NOVETAT

Albert Llauger lidera el projecte musical del grup Flor de Bach i forma part del grup Violet Mistake, on toca de bateria.  || CEDIDA

Oriol Amat és l’autor de ‘Aquíara’, un mixed tape que inclou 6 temes propis. || CEDIDA

Oriol Amat ja rapejava quan era 
petit. Aquesta passió l’ha portat, 
amb el temps, a fer les seves prò-
pies cançons de hip-hop, que ara 
publica en format de mixed tape –
on inclou sis cançons– en diverses 
plataformes digitals com Spotify, 
Apple Music i YouTube, platafor-
ma on també es poden veure tres 
dels seus videoclips. Els temes del 
projecte es van gravar amb el pro-
ductor Makakokain.

El seu projecte es diu Aquia-
ra, “que és la unió de les parau-
les ‘aquí’ i ‘ara’”, explica Amat. 
N’està molt content. El treball in-
clou cançons com “Mous el cul”; 
“Som-hi”; “Formatge ratllat”,  “que 
parla de les meves ratllades com 
a adolescent”; “Kokoro”, “una pa-
raula japonesa que vol dir ‘ sen-
timent’, ‘cor’”, “Som la cultura”, 
“que parla sobre la cultura i el 
que ha patit”, i “La plata”.

A les cançons ha posat la 
veu, i també compta amb dos col-
laboradors: The Resistence a la 
guitarra i Aina Mèrida a la veu. 
“Ella sap cantar, però mai havia 
cantat en plan grup, i li vaig pro-
posar”.  A la cançó anomenada 

El hip-hop d’Amat
Oriol Amat publica sis temes propis

MÚSICA | MIXED TAPE

  M. A.

nies, acords i les lletres”. Tot i que 
Llauger mai ha volgut ser el cantant 
o el líder de les bandes on està im-
plicat, ara sí que n’és l’ànima. “Faig 
un bon esquelet de la cançó i des-
prés contacto amb la gent que ho 
tocarà, que hi posarà el seu gra-
net de sorra”. A partir d’aquí, nei-
xen les seves cançons. A Llauger el 
que li agrada és això, que “l’intèr-
pret pugui interpretar una parti-
tura a la seva manera, quan ja té 
les harmonies i les lletres”. 

Amb Flor de Bach, grup que 
sent més propi, toca temes de pop 
rock i escriu les lletres en castellà. 
Amb Violet Mistake fan rock i punk 
i canten en anglès. Llauger també 
toca molta música jazz, que reconeix 
que li agrada molt. També es fan de 
Fito y Los Fitipaldis, Extremoduro 
i M Clan, entre d’altres. 

Amb les dues bandes actuals fa 
concerts en directe a diverses pobla-
cions, però “a Castellar m’encanta-
ria també, és clar!”. 

“La plata” col·labora Ferran Gallart, 
del grup Strombers, i també l’amic 
Martí Buisan, al saxo.

Amat es va formar tocant els 
tabals als Castellers de castellar i 
també havia tocat el violoncel a l’Es-
cola Artcàdia de Castellar. “Mentres-
tant, anava escrivint, jo soc un noi 
tancat i en comptes de parlar, es-
crivia”, afirma. Escriu sobre coses 
del dia a dia, de parar i gaudir de tot, 
d’aconseguir l’objectiu i que aquest 
és possible, dels diners, de l’adoles-
cència, etc. 

L’estil que ha triat és el hip-hop 
perquè és en el que se sent còmo-
de. “Vaig intentar provar-ho amb 
el trap, però no és un gènere que 
m’encanti”, diu. 

Els seus referents són, sobre-
tot, el Senyor Oca, un noi que rapeja 
només en català, “com jo, perquè és 
la meva llengua”.

Artísticament es fa dir CalBruc 
i és així com se’l pot trobar a totes 
les plataformes digitals. “Em van 
posar aquest nom pel timbaler del 
Bruc i em vaig afegir ‘Cal’ perquè 
és com es coneixem moltes masi-
es catalanes”. Amb la banda, en-
cara no han fet cap directe però en 
tenen ganes. “Esperem poder fer-
ho la Festa Major que ve, com els 
CE1NO aquest any”.  
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Los Mucca i Nothing Re són dos dels grups que també podrem sentir aquesta Festa Major, en concert, dissabte dia 11.  || CEDIDES

Els grups locals sonen per Festa Major

Dissabte 11, la Festa Major de Caste-
llar inclou l’actuació de diversos grups 
castellarencs, ja sigui perquè el 100% 
dels seus components són de Caste-
llar del Vallès o bé perquè ho són al-
guns dels seus integrants de la banda.  

Aquest és el cas dels castella-
rencs Nothing Re, músics que en-
guany faran de teloners del grup Fi-
rewood Band, a les 19 h, a l’Auditori 
Municipal.  Aquest duet acústic està 
format per Diego López i Òscar Tor-
tosa (guitarra i veus, ambdós). “En 
aquesta ocasió també comptarem 
amb la col·laboració de Bruno 
Aguasca a la percussió, tocant el 
calaix, pandereta, ‘shake’, etc.”, 
explica Òscar Tortosa. 

Els Nothing Re oferiran un re-
pertori de temes propis, amb els títols 
següents: “Recordaré el teu nom”, 
“Molt lluny d’aquí”, “La carretera”, 
“Acláramelo” i “Reis de la ciutat”.

Dissabte 11, a les 21 hores, està 
previst un concert amb els castella-
rencs Petit & Comité, prèvia a l’ac-
tuació de la banda vallesana de Los 
Mucca. Tots dos concerts tindran lloc 
a la plaça d’El Mirador. 

Petit & Comité és una banda 
de tres músics: Manel Nelu Rovira, 
a la veu i guitarra; Álvaro Raigón, 
al baix, i Carles Rutu Galicia, a la 
bateria. “Vam néixer a Castellar 
l’any 2012  i tenim un repertori 
de temes de rock espanyol, desde 
Rebeldes, Ronaldos, Platero, Lo-
quillo, M Clan, etc.”, diu Rovira. 
El grup no deixa de ser la part rítmica 

Els grups Nothing Re, CE1NO, Petit & Comité i Los Mucca seran presents a la Festa Major de Castellar 2021

  Marina Antúnez

de PIK, que és el seu alter ego.
Los Mucca tocaran a continu-

ació, al mateix espai. Ells són una 
banda que compta amb els caste-
llarencs Adrián Velasco (guitarra) i 
Sergi Camps (teclats), i que es com-
pleta amb Israel Pérez  (baix), Sergi 
Gaitan (bateria), Quico Martín (gui-
tarra elèctrica) i Juan Carlos Sánchez 
(veu). Acaben de presentar, fa ben poc, 
el seu nou videoclip “Tú me camelas”. 

Des que va començar, la forma-
ció s’ha obert un lloc en el panorama 
musical, i s’ha convertit en un dels 
grups de pop rock nacional a tenir 
en compte.

Tenen una trajectòria sòlida 
amb més de tres-centes actuacions i 
han presentat la seva música a sales 
de renom com Razzmatazz, Mephisto 
o Faktoria d’Arts, i es mouen per tota 
la zona de Catalunya.

debut de festa major de ce1no

Els CE1NO també actuaran amb La 
Banda del Coche Rojo, dissabte, a 
les 21 hores, al Nou Espai del carrer 
d’Osona, al Pla de la Bruguera. Aquest 
és un acte organitzat conjuntament 
per l’Ajuntamentde Castellar i l’enti-
tat Vilabarrakes.

Els CE1NO han preparat un re-

pertori de les cançons que tenen fetes 
fins ara. Serà un concert d’una hora 
que també inclourà la promoció de 
temes nous que encara no han sortit, 
“però que cantarem igualment per 
donar a entendre que venen coses 
noves”, diu Makakokain, membre 
fundador del grup CE1NO.

A l’espectacle també hi haurà 
ballarines, màquines de fum i de con-
feti.  També portaran un convidat es-
pecial, el Kyro, “un artista de Saba-
dell que pertany també  a la meva 
discogràfica d’Spicy Music”, diu 
Makakokain.

Tots els concerts seran gratu-

ïts però caldrà fer reserva prèvia 
de localitats a la web www.auditori-
castllar.cat. 

En cas que s’hagin exhaurit 
les reserves, es pot consultar la pà-
gina web de l’Auditori per si es no-
tifiquen en algun moment novetats 
sobre l’aforament.

Totes les actuacions seguiran 
els protocols Covid-19, de manera 
que serà obligatòria la mascareta, 
els dispensadors de gel hidroalcohò-
lic i les cadires per mantenir el pú-
blic assegut durant tot l’espectacle. 
El recinte estarà degudament peri-
metrat amb tanques.  
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Dimecres dia 8 es va inaugurar l’ex-
posició del pintor Domènec Triviño. 
Les encarregades de la secció d’art 
del Centre d’Estudis i comissàries 
de l’exposició, Paula Solé i Maria Lo-
sada, van presentar l’obra de l’artis-
ta i van aclarir el per què d’aquesta 
exposició, molt vinculada amb la fà-
brica del Vidre Vidrala. A la mostra, 
“podem veure peces realitzades 
en diferents moments de la trajec-
tòria de l’artista”, explicava Solé. 

A la tria, s’han seleccionat obres 
més abstractes, que juntament amb 
fragments de la seva obra poètica, 
volen transmetre la mirada que Tri-

Mostra retrospectiva de   
Triviño a la Festa Major 2021

Moment de la inauguració de l’exposició retrospectiva de Domènec Triviño a càrrec de les comissàries, al CECV-AH . || M. A.

viño té sobre Castellar, “i en particu-
lar, la seva experiència a la fàbrica 
del vidre”, afegia Solé. 

La tècnica dominant de l’artista 
és el collage, que apareix quan l’artis-
ta entra en contacte amb elements 
que podrien ser escollits de la bros-
sa, del carrer, de la fàbrica, i pels que 
ell va sentir atracció. 

L’exposició es divideix en dues 
parts. A la primera, muntada a la 
sala gran de l’espai Violant Carnera, 
es busca la retrospectiva d ela seva 
obra. A la sala petita, en canvi, s’han 
escollit obres de caire més íntim “en 
què el caràcter de Domènec queda 

al descobert”.  Aquesta col·lecció 
més personal és la primera vega-
da que es pot veure, i inclou algunes 
obres inèdites. Per aquest motiu, 
també s’hi han volgut afegir alguns 
dels poemes creats per Triviño. 

L’exposició es pot veure de di-
lluns a divendres, de 17 a 19 h, fins al 
22 de setembre.  Completant l’expo-
sició, el proper dijous dia 16, a les 19 
h,  Triviño també presentarà el seu 
llibre Entre un somni i la realitat, que 
justament narra la seva trajectòria 
com artista. L’acte tindrà lloc al ma-
teix espai del Centre d’Estudis de 
Castellar - Arxiu d’Història.  

PINTURA  | EXPOSICÍÓ

El Cercle de Col·leccionistes de Castellar estrena una exposició per Festa 
Major que es podrà veure a l’Espai Sales d’El Mirador. La mostra segui-
rà totes les mesures de seguretat anti-Covid, com les de posar gel hidro-
alcohòlic, procurar que els articles no es toquin, etc. S’ha decidit no fer la 
trobada de plaques de cava per així reduir l’aforament a l’exterior de l’ex-
posició. Sí que es podran veure articles que transportaran el visitant a la 
infantesa i joventut, antiguitats que agradaran a petits i grans. L’exposició 
és un acte gratuït i estarà oberta de l’11 al 13 de setembre; els dies 11 i 12 de 
10 a 13 h i de 17 a 20 h, i el dia 13 de 10 a 13 h.  || REDACCIÓ

COL·LECCIONISME | EXPOSICIÓ

ENTITATS | TRADICIONS

El Cercle de Col·leccionistes de 
Castellar inaugura una exposició

El dia 12 de setembre s’han previst dues ballades de Festa Major a càr-
rec de dues de les entitats amb més tradició de la vila. D’una banda, par-
lem del Ball de Gitanes i, de l’altra, del Ball de Bastons. Qui vulgui tornar 
a veure tots els balladors i balladores en acció cal que es desplaci fins a la 
plaça Major, a les 18.30 hores, on tindran lloc les ballades. Cal, tanmateix, 
fer una reserva prèvia de localitats, ja que per mesures Covid se n’haurà 
de regular l’aforament. Gitanes i Bastons són dues entitats que, tradici-
onalment, han ofert ballades per la Festa Major i que, enguany, després 
d’un any de parèntesi, tornen a sortir al carrer.  

Balls de Gitanes i bastons per Festa Major

BREUS



DG. 12 DE SETEMBRE

Tast d’excursionisme  
Itinerari guiat i comentat per algunes 
de les masies de l’entorn de Castellar. 
Visitarem Can Puigverd, Can Sant Pere 
d’Ullastre, Can Casamada i Can Ametller, 
a més de conèixer dades d’altres masies 
per les quals no passarem.
Hora: 8 h
Lloc de sortida: Pl. Major
Org.: CEC
Hi col·labora: Centre d’Estudis de Castellar -
Arxiu d’Història

Bitlles: Tirada popular 
de la Festa Major
Hora: 10 h 
Lloc: Pistes municipals de 
bitlles catalanes
Org.: Club Bitlles 
Castellar del Vallès

Torneig de bàsquet 
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Pavelló Puigverd
Org.: CBC

Tastet d’hoquei i 
partits d’exhibició
Horari: de 10 a 13 h i 
de 17 a 19 h
Lloc: Pavelló Dani Pedrosa
Org.: Hoquei Club Castellar

Escacs: Partides 
simultànies d’escacs
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Pl. Major (davant del Casal d’Avis)
Org.: Club d’Escacs 
Castellar del Vallès

Street Market Castellar
Fira comercial 
Horari: de 10 a 20.30 h 
Lloc: Pl. d’El Mirador
Org.: Comerç Castellar
Hi col·labora: Ajuntament
de Castellar
Marató de vacunació 
contra la COVID-19
Si ets de Castellar i tens 12 anys o 
més... ja pots vacunar-te sense 
cita prèvia. Cal portar la targeta 
sanitària individual o document 
d’identificació
Horari: d’11 a 18 h
Lloc: CAP Castellar del Vallès 
(C. de Ripollet, 30)
Org.: Generalitat 
de Catalunya

Sardanes amb la Cobla 
La Principal de la Bisbal  
Hora: 11.30 h
Lloc: Jardins del Palau Tolrà
Hi col·labora: ASAC 

Ofici solemne en honor de Sant Esteve, 
patró titular de la Parròquia
Veneració de les relíquies i cant dels goigs
Hora: 12.15 h
Lloc: Església de 
Sant Esteve
Org.: Parròquia de 
Sant Esteve
 

infants menors de 12 anys i de 
12 a 16 anys
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Espai Tolrà
Org.: Associació Amics Tennis 
Taula Castellar
 
SCALEXTRIC: Jornada de portes 
obertes i tastet de SLOT 
Horari: de 9.30 a 13 h
Lloc: Local social de Budellets. C. Osona 14, 
a sobre de les oficines de Motor Sport
Org.: Budellets Slot Club

Escacs: Partides 
simultànies d’escacs
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Pl. Major (davant del Casal d’Avis)
Org.: Club d’Escacs Castellar del Vallès

Acte institucional amb 
motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya
Hora: 11 h
Lloc: al peu de la senyera de 
la plaça Catalunya

Pintacarrers
Horari: d’11 a 14 h
Lloc: Pl. Francesc Macià i 
Pl. Llibertat
Org.: Colònies i Esplai Xiribec 

Estrena de la pel·lícula 
Ambauka i el 
fantasma Bububú
Descobreix el grup de 
música familiar de Festa Major!
Hora: 16 h
Enllaç: 
https://ambauka.cat/FMCastellar/

Concert familiar 
amb Ambauka 
De cap per avall    
Amb la participació de la 
Colla Gegantera de Castellar
Hora: 18 h
Lloc: Recinte Firal Espai Tolrà

Concert acústic de 
Firewood Band i actuació 
prèvia de Nothing Re  
Hora: 19 h 
Lloc: Auditori Municipal 
Miquel Pont

Concert amb Los Mucca 
i actuació prèvia de 
Petit & Comité   
Hora: 21 h   
Lloc: Pl. d’El Mirador
 
Projecció de Castellar Mon Amour: 
Un Passeig del Puig al Torrent, 
una producció de Dansa Parc     
Hora: 21.30 h
Lloc: Pista de la Pl. Catalunya
Org.: Dansa Parc
 
Mapping de Festa Major: 
El cant dels ocellots    
Hores: 21.30 h – 21.45 h – 
22 h – 22.15 h – 22.30 h 
(5 passis de 15 minuts)
Lloc: C. de l’Església

Concert amb La Banda del 
Coche Rojo i CE1NO   
Hora: 21 h
Lloc: Nou Espai del C.Osona 
Org.: Ajuntament i Vilabarrakes

DV. 10 DE SETEMBRE

Col·lecta Associació 
Espanyola contra el càncer
Horari: de 9 a 13.30 h
Lloc: Pl. Mercat / Mirador - 
c. Sala Boadella cantonada 
c. Hospital
Org.: Associació Espanyola contra el càncer
 
Taller familiar de Kapla
Horari:  de 17.30 a 19.30 h
Lloc: C. Sala Boadella (davant la Ludoteca i 
Biblioteca)
Org.: Ludoteca Municipal Les Tres Moreres 
 
Repicada general de 
campanes anunciant les festes i missa ves-
pertina
Hora: 20 h
Lloc: Parròquia de Sant Esteve i Capella de la 
Verge de Montserrat
 
Inauguració de l’exposició fotogràfica del 
concurs Joan Riera i entrega de premis
Hora: 20 h
Lloc: Local del Centre 
Excursionista (c. Colom, s/n)Org.: CEC
 
Benvinguda a 
la Festa Major 
Bona gent amb Quim 
Masferrer      
Hora: 22.30 h i 23 h
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà

Mapping: 
El cant dels ocellots  
Hores: 21.30 h – 21.45 h – 
22.00 h – 22.15 h – 22.30 h 
Lloc: C. de l’Església
 
Concert amb 
La Sra. Tomasa i 
El Pony Pisador 
Hora: 21 h 
Lloc: Nou Espai del C. Osona 
Org.: Ajuntament i Vilabarrakes

Concert de Jazz: 
4/4 GATS 
Hora: 22 h
Lloc: Pl. d’El Mirador 

DS. 11 DE SETEMBRE

Col·lecta Associació 
Espanyola contra el càncer
Horari: de 9 a 13.30 h
Lloc: Pl. Mercat / Mirador - 
C. Sala Boadella cantonada 
C. Hospital
Org.: Associació 
Espanyola contra el càncer

Tast de marxa nòrdica  
Entrenament guiat d’aquesta modalitat 
esportiva. Durada aproximada 2 hores.
Informació, consells i beneficis que aporta 
la pràctica de la marxa nòrdica més una 
sortida per un itinerari urbà de 15 minuts 
guiat per una monitora. Grups de 10 persones.
Hora: 10 h
Lloc d’inici: Local del Centre 
Excursionista (C. Colom, s/n)
Org.: CEC

Campionat popular 
de tennis taula  
Activitat oberta a tots els castellarencs 
i castellarenques, especialment als 
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FIRA D’ATRACCIONS
DEL DJ. 9 AL DL. 13 DE 
SETEMBRE
Horari: de 18 a 00.30 h
Lloc: Instal·lat al costat de les pistes 
d’atletisme (entre ronda de Tolosa i c. Olot)

 De 18 a 19 h la fira funcionarà sense mú-
sica ni sorolls en atenció als infants, joves i 
adults amb TEA o hipersensibilitat sensorial

EXPOSICIÓ DE L’OBRA 
DEL PINTOR DOMÈNEC TRIVIÑO
DEL 9 AL 22 DE SETEMBRE
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 19 h
Lloc: Sala Violant Carnera del Centre 
d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història
Org.: Centre d’Estudis de Castellar – 
Arxiu d’Història

EXPOSICIÓ DE COL·LECCIONISTES 
DE CASTELLAR
DE L’11 AL 13 DE SETEMBRE
Horaris: dies 11 i 12, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h;
dia 13, de 10 a 13 h
Lloc: Espai Sales d’El Mirador 
(accés per pl. Major)
Org.: Cercle de Col·leccionistes de Castellar 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DEL CONCURS 
JOAN RIERA 
DEL 9 AL 29 DE SETEMBRE
Horaris: dilluns, dimecres i 
divendres de 19 a 21 h, 
excepte els dies 11, 12 i 13 (Festa Major) que 
l’horari serà de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
Lloc: Local del Centre Excursionista 
(c. Colom, s/n)
Org.: CEC

DL. 13 DE SETEMBRE

Espai Aventura’t 
Parc d’aventura amb tirolines, ponts, 
rocòdroms, jumping... per a nens i
nenes de més de 7 anys
Horari: de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h 
Lloc: Pl. Fàbrica Nova
Org.: Ajuntament

Juguem en família 
Espai de joc i moviment lliure i creatiu 
per a infants entre 1 i 6 anys a càrrec 
de la Cooperativa Tata Inti
Horari: de 10 a 13.30 h 
i de 17 a 19 h
Lloc: Espai Firal Espai Tolrà
Org.: Ajuntament

Concert - Cabaret- Circ: Violeta amb 
el Col·lectiu La Persiana i Venancio 
y los Jóvenes de Antaño 
Hora: 19 h
Lloc: Pl. Catalunya

Concert d’havaneres 
a càrrec de Les Anxovetes    
Hora: 20 h
Lloc: Pl. Mirador

Gran Castell de Focs
Hora: 22 h
Lloc: Zona Esportiva del Pla de la Bruguera 

DS. I DG. 18 I 19 DE 
SETEMBRE

Cloenda Festa Major 2021 
19a Trobada de Tardor al Puig de la Creu
Activitats diverses al Puig de la Creu,
 emmarcades en la Trobada de Tardor
Diversos horaris
Lloc: el Puig de la Creu
Org.: Amics del Puig de la Creu

Baralla d’aigua
Baralla d’aigua entre els assistents 
a l’acte amb globus, pistoles d’aigua, galledes...
Hora: 12 h
Lloc: Pl. Catalunya
Org.: Associació de 
Bombers Voluntaris de 
Castellar del Vallès

Día de la Danza: LUXURIA, nou 
espectacle de Barcelona Flamenco 
Ballet sota la direcció de David Gutiérrez
Hora: 12 h
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont 
Org.: Aires Rocieros
Aforament limitat. Reserva prèvia a 
la casa d’Andalusia
al 669 770 954 o 
airesrocieroscastllarenc@gmail.com 

Ballada popular de 
Ball de Gitanes i Ball 
de Bastons   
Hora: 18.30 h
Lloc: Pl. Major
Org.: Ball de Gitanes i 
Ball de Bastons de Castellar del Vallès

Ballada country de 
Festa Major     
Hora: 19.30 h
Lloc: Pl. Major
Org.: Amics del Ball de Saló

Concert popular de Festa Major 
amb la Cobla Orquestra 
La Principal de la Bisbal    
Hora: 19.30 h
Lloc: Recinte Firal Espai Tolrà

Mapping de Festa Major: 
El cant dels ocellots  
Hores: 21.30 h – 21.45 h 
– 22 h – 22.15 h – 22.30 h 
(5 passis de 15 minuts)
Lloc: C. de l’Església

Concert amb Roba Estesa 
i The Tyets   
Hora: 21 h
Lloc: Nou Espai del c. Osona 
Org.: Ajuntament i 
Vilabarrakes
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la contra

Artur Boardman Iranzo

Com a mossèn, el que 
més m’agrada és el 
contacte amb la gent

Rector de la parròquia de Sant Esteve i de Sant Feliu del Racó

Q
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L

Nascut a Mallorca, l’Artur (59 anys) és el  nou rector de 
Sant Esteve i de Sant Feliu del Racó. Agafa el relleu de 
Txema Cot, després d’haver passat per les parròquies 
de Mataró, Pollença, Sant Quirze i Matadepera

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Soc pacient
Un defecte que no pots dominar?
Tinc molt de caràcter
Una persona que admires?
El papa Benet XVI
Quin plat t’agrada més?
Patates fregides i ous ferrats
Un llibre?
‘El hòbbit’ de J.R.R. Tolkien
Un grup de música?
The Chieftains
Una pel·lícula?
La trilogia de ‘El Senyor dels Anells’
Una ciutat?
Palma de Mallorca
Un viatge per fer?
L’est d’Europa
Un racó de Castellar?
L’església de Sant Esteve
Un somni?
Fer-me un lloc a la comunitat de Castellar

”

“

· Com recordes la teva infantesa 
a Mallorca?
El meu pare era nord-americà i era 
militar, i la meva mare va néixer a 
França. Es van conèixer a la base 
de Mallorca, i jo vaig néixer allà, a 
Mallorca. Va ser una etapa bonica. 
Recordo moltíssim passejar per Ma-
llorca quan no era època de turistes, 
a la dècada dels 70, i tenies llibertat 
per anar a tot arreu, a les platges o 
la ciutat. Ara està tot molt massifi-
cat, no s’hi pot ni caminar.

· Quina va ser la teva primera des-
tinació com a mossèn?
Em vaig ordenar a Barcelona i la 
meva primera destinació va ser Ma-
taró. Quan es va dividir la diòcesi 
en tres, vaig aprofitar per tornar a 
Mallorca. Vaig ser capellà a Pollen-
ça durant 14 anys. Després vaig tor-

nar a Catalunya, i he estat mossèn 
a Sant Quirze tres anys, i tres més 
a Matadepera. 

· La vocació et va arribar tard, oi?
Sí, amb 35 anys, però és que abans 
de ser mossèn vaig ser militar. Quan 
em va tocar fer el servei militar, vaig 
triar la Legió espanyola al campa-
ment de les Canàries, a Fuerteven-
tura. M’hi vaig passar dos anys i des-
prés vaig venir a Sabadell, perquè hi 
vivia la meva germana. Em vaig as-
sabentar de l’existència de la Legió 
Estrangera, a França, i vaig decidir 
anar-hi. Va ser una experiència molt 
bona, plena d’aventures, coneixes 
molta gent. 

· Quin tipus d’aventures?
Sempre que podia m’escapava al fes-
tival de música celta de Lorient, a la 
Bretanya Francesa. M’agrada molt 
aquest tipus de música. De fet toco 
diversos instruments! Quan vaig ar-

ribar a la Legió Estrangera i em van 
preguntar què hi volia fer, necessita-
ven gent per a la banda de música mi-
litar, i és l’especialitat que vaig triar. 
Anàvem a fer classes al conservato-
ri de Marsella. Toco l’oboè, la flau-
ta irlandesa i la guitarra. Després 
de cinc anys a França, vaig marxar 
cap a l’Argentina.

· Per què decideixes marxar?
De vegades arriba el moment i fas 
les maletes. A tothom li ha passat 
alguna vegada, i en el meu cas vaig 
anar a l’Argentina un parell d’anys. 
Hi tenia alguns negocis. I va ser allà 
quan em vaig adonar de la meva vo-
cació. Vaig estar un any rumiant-ho, 
i vaig tornar per entrar al seminari. 
Primer a Alcalá de Henares i després 
a Barcelona. 

· Acabes d’aterrar a Castellar. 
Quin és per a tu el principal repte 
d’aquesta nova etapa?

Avui dia la gent està molt allunyada 
de Jesucrist. M’agradaria fer-me un 
lloc a la comunitat de Castellar, fer 
que la gent conegui Jesucrist, ajudar 
que la gent creixi espiritualment. Fa 
molt poc que soc per aquí, tot i que 
ja he fet els primers oficis, i estic co-
neixent a poc a poc els voluntaris de 
Càritas Castellar o de l’Esplai Xiri-
bec. La gent està molt preparada 
i han fet molt bona feina, tot i que 
queda molt per fer. Sé que Càritas 
ha treballat de valent durant la pan-
dèmia. El 26 de setembre  a les 12.15 
h el bisbe auxiliar de Terrassa, Sal-
vador Cristau, vindrà a Castellar per 
celebrar una eucaristia. Serà com la 
presentació oficial.

· Què és el que menys t’agrada 
de ser mossèn?
La paperassa i les reunions, de ve-
gades interminables.  No m’agrada 
la feina de despatx. Pots córrer el 
perill de convertir-te en un funcio-

nari. Les qüestions administratives 
són importants, s’han de fer, però a 
mi m’agraden més les celebracions, 
el contacte amb la gent. 

· I el que més t’agrada?
Descobrir a poc a poc la meva missió, 
el pla que Déu té per a mi. No sempre 
te’l diu de cop i has de ser flexible!

· Trobes a faltar la teva faceta 
com a músic?
Si vols fer-ho professionalment, fer 
les coses bé, ser un bon músic, has 
de dedicar-hi moltes hores. En aquell 
moment, vaig triar un altre camí. 
Encara gaudeixo molt de la música. 

· A banda de la música també 
t’agrada molt llegir. 
Sí, tot i que evidentment llegeixo 
molt la Bíblia, un dels meus autors 
preferits és J.R.R Tolkien. Si hagués 
de triar algun dels seus llibres, em 
quedaria amb El hòbbit.  

 Rocío Gómez


