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Retrobament amb una Festa          Major adaptada a la Covid-19

L’organització 
calcula que prop de 
15.000 persones 
van participar en els 
actes programats 

Després del parèntesi de l’any 
passat a causa de la pandèmia, la 
Festa Major va tornar el segon cap 
de setmana de setembre per omplir 
els espais més emblemàtics de la vila 
amb una programació d’activitats 
culturals, esportives i lúdiques, amb 

la col·laboració transversal de les 
entitats i associacions de Castellar. 
Això sí, tot seguint les restriccions 
vigents i el protocol de prevenció 
de la Covid-19 que ha condicionat el 
desenvolupament de la festa. 

Com és habitual, el castell de focs 
al Pla de la Bruguera va cloure aquests 
esperats quatre dies de celebració. 
“La valoració és positiva, per ser la 
primera festa major de pandèmia, 
adaptada a les restriccions que 
estableix el Procicat. Estem 
contents perquè, malgrat tot, ha 
estat molt participada”, explica 
Joana Borrego, regidora de Cultura. 
El repte no era fàcil, sobretot tenint 
en compte la previsió meteorològica 
que marcava pluja intermitent 

gairebé cada dia.Justament, la 
tarda de divendres passat un xàfec 
intens va obligar a suspendre el 
doble concert de Pony Pisador i la 
Sra. Tomasa de Vilabarrakes, al Nou 
Espai del carrer Osona, i també la 
presentació de la temporada 21-22 de 
Our Solution Site que s’havia de fer 
a la plaça Catalunya. Ara bé, la resta 
d’activitats, com el concert de 4/4 Gats 
o les dues sessions de l’espectacle Bona 
gent de Quim Masferrer, es van poder 
reubicar en altres equipaments com 
l’Auditori Municipal o el recinte firal, 
respectivament. En aquest sentit, la 
regidora ha elogiat “tot el dispositiu 
organitzatiu i la bona tasca que han 
fet l’equip de la Regidoria de Cultura, 
la Brigada Municipal, la policia local, 

  Redacció

així com el personal col·laborador 
implicat”, que van treballar de valent 
per reorganitzar i coordinar totes les 
activitats, i per al bon funcionament 
durant tots els dies de celebració.

Tanmateix, com en altres festes 
majors que s’han celebrat en les últimes 
setmanes a la comarca, com és el cas 
de Sabadell, es va detectar que algunes 
de les activitats en què les entrades 
estaven exhaurides hi havia cadires 
buides de persones que no van anar-hi, 
però tampoc van avisar l’organització.  
Amb tot, “s’ha fet un esforç molt gran 
per reassignar en tot moment els 
seients que quedaven lliures i, en 
general, la majoria de les persones 
que s’apropaven als actes sense 
entrada podien acabar accedint 

a veure l’espectacle en qüestió”. 
Aquesta era una de les prioritats 
de l’organització, diu Borrego, “que 
havent-hi cadires buides, ningú es 
quedés sense entrada”. L’organització 
calcula que entre les entrades validades 
i les reassignades, i les activitats de 
lliure accés, com ara l’Street Market 
o el castell de focs, més de 15.000 
persones han pogut participar en els 
actes de la Festa Major 2021.

En el balanç d’aquesta Festa 
Major, Borrego també destaca la 
col·laboració, esforç i complicitat de 
totes les entitats que han participat, 
sobretot, les de cultura popular, “que 
ens han ajudat a aconseguir que 
la gent notés que era Festa Major. 
Després d’un any tan dur per al 

Quim Masferrer manté un idil·li amb el públic castellarenc, com es va poder demostrar en les dues representacions del divendres de Festa Major. En la imatge, l’humorista envoltat del públic amb mascaretes. || Q.PASCUAL

#fmcastellar2021
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Retrobament amb una Festa          Major adaptada a la Covid-19

col·lectiu, era important donar 
visibilitat a les entitats de cultura 
popular de la vila”.

Finalment, la regidora felicita la 
ciutadania “pel seu comportament 
cívic durant tota la Festa Major”. 
“Tots els veïns i veïnes ens ho han 
fet molt fàcil, ja que han assistit amb 
mascareta als actes i han respectat 
la distància social imposada”. La 
regidora ha emfatitzat el col·lectiu 
d’adolescents i joves, que han seguit 
fil per randa el protocol. “Cal trencar 
amb l’estigma que els acompanya,  
perquè ens han demostrat civisme 
i seny”, ha reconegut.

Des del punt de vista de la 
seguretat, Borrego ha afirmat que “no 
hi ha hagut incidents remarcables 
tot i que les experiències viscudes, 
recentment en altres municipis ens 
feien témer que sí que n’hi podia 
haver”, en referència als botellons, que 
es van concentrar als carrers adjacents 
a la fira d’atraccions, i entre el carrer 
Solsonès i Berguerdà. 

Quant al Punt Lila –itinerant i fix– 
que es va instal·lar a la zona de concerts 
de Vilabarrakes, no es va notificar cap 
incident i van dur a terme sobretot 
tasques de sensibilització, prevenció, 
informació i suport.

#fmcastellar2021

crítiques d’erc

D’altra banda, per part del principal 
grup de l’oposició, Esquerra (ERC), 
s’ha manifestat “preocupació per 
les aglomeracions viscudes a la 
fira durant la Festa Major”, segons 
un comunicat de la formació. Els 
republicans sostenen que la fira va 
viure situacions “incompatibles 
amb les estrictes normes que 
s’han imposat als concerts i actes 
amb limitació d’aforament, on el 
sistema de reserva d’entrades 
telemàtiques “anar a preu fet” ha 
creat la curiosa estampa de moltes 
cadires buides i gent sense entrada 

mirant-s’ho de fora”. 
El comunicat d’ERC assenyala 

“manca de planificació a l’hora 
d’executar els protocols de 
seguretat” perquè, “ha estat 
especialment rigorós amb les 
entitats organitzadores de 
concerts o de cultura popular, 
com Vilabarrakes o els concerts 
de Suma+ al seu dia, mentre ha 
mostrat una laxitud i indiferència 
escandaloses a les atraccions de 
pagament de la fira”. Per aquest 
motiu, demanen explicacions a l’equip 
de govern perquè consideren que hi 
ha hagut “una clara negligència”.  

Una nena gaudeix d’una de les atraccions ubicades a la plaça de la Fàbrica Nova en la jornada de dilluns dins l’espai Aventura’t. || Q. PASCUAL



DEL 17 AL 23 DE SETEMBRE DE 202104

la festa en imatges

LA FIRA COMERCIAL STREET MARKET S’INSTAL·LA A LA PLAÇA D’EL MIRADOR
La fira comercial Street Market es va instal·lar un any més a la plaça d’El Mirador amb una trentena 
de comerços. L’estand de Comerç Castellar va acollir nombrós públic interessat  en la campanya 
de vals descompte ‘Més comerç que mai’. Els visitants, que havien de fer un petit circuit per visitar 
la fira, també van poder acostar-se a un espai de jocs populars infantils.  || TEXT I  FOTO:  J.RIUS

UN GEST SOLIDARI QUE NO VA FALTAR PER LA FESTA MAJOR
Un clàssic que no pot faltar els dies de Festa Major. Diverses voluntàries de l’Associació Espanyola contra el 
Càncer desplegades des de les 10 de  matí a la plaça del Mercat i també al carrer Sala Boadella per fer la seva 
tradicional col·lecta. Provistes de guardioles que feien dringar amb els diners que hi havia dins, la tàctica és 
fàcil: donar la voluntat i a canvi reps un adhesiu que acredita que has fet el gest solidari.  || TEXT I FOTO : J. RIUS

DIA DE LA DANSA, AMB ‘LUXURIA’ I AIRES ROCIEROS CASTELLARENCS 
L’entitat Aires Rocieros Castellarencs va voler retre homenatge al Dia de la Dansa, amb l’espectacle 
‘Luxuria’, de la companyia Internacional de dansa flamenca Barcelona Flamenco Ballet,sota la direcció 
de David Gutiérrez. A l’espectacle s’explica la història d’un artista triunfador i d’èxit que capta les 
mirades de totes les dones. En una festa, coneix l’amor de la seva  vida... || TEXT: J. RIUS  FOTO: AJUNTAMENT

ESPAI AVENTURA’T I JUGUEM EN FAMÍLIA, LA DARRERA GRESCA ABANS DE COMENÇAR EL CURS
Rocòdrom, infables, ‘jumping’, tirolines, a més dels jocs d’enginy a l’interior del recinte de l’Espai 
Tolrà van centrar l’activitat adreçada als infants el dilluns de Festa Major, un últim moment de joia 
abans d’encetar el curs escolar. Les restriccions imposades per la pandèmia obligaven a distribuir 
les atraccions per grups bombolla i amb temps limitat.  || TEXT I FOTO: M. ANTÚNEZ

LES FORTES PLUGES DE DIVENDRES VAN FER LA GUITZA
El xàfec caigut divendres a la tarda va tenir molt repercussió en el desenvolupament de la Festa Major, que 
va haver de reubicar diverses activitats. La pitjor part se la va endur el grup Sra. Tomasa, que va haver de 
suspendre perquè l’aigua va fer malbé el seu equip. A Sant Feliu també van patir les conseqüències de les 
pluges, ja que es va produir una esllavissada al passatge del Montcau. ||  TEXT: REDACCIÓ  FOTO: ADF CASTELLAR

L’ESTEVET, UN PROTAGONISTA MÉS DE LA FESTA
L’Estevet, la figura feta amb bronze d’un nen amb una pilota a les mans que des de desembre de l’any 
passat presideix la plaça del Calissó com l’original de pedra ho va fer entre l’any 1969 i la dècada dels 90, 
s’ha convertit en un protagonista més de la Festa Major. Per integrar-se més en l’esperit festiu d’aquests 
dies, la figura  ha aparegut amb un barret i la bandera de Castellar. || TEXT: J. RIUS  FOTO: AJUNTAMENT

#fmcastellar2021
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educaciónou curs

El taller familiar de Kapla de la ludoteca durant la Festa Major. || AJUNTAMENT

EXTRAESCOLAR | LLEURE

EDUCACIÓ | INICI DE CURS

La Ludoteca: 
joc lliure i 
diversitat 
La Ludoteca Municipal Les 3 More-
res funciona des de fa uns dies a ple 
rendiment. Cada tarda, de dilluns a 
divendres en horari de 17 h a 19.30 
h, i els dissabtes al matí, d’11.30 h a 
13.30 h. L’espai mantindrà durant 
aquest curs el mateix protocol de 
prevenció de la Covid-19 que la tem-

porada passada.“De dilluns a diven-
dres poden  participar infants des 
dels 3 fins als 12 anys. Poden assis-
tir-hi pel seu compte, sense adults. 
Totes les tardes també poden venir 
a jugar famílies: almenys un perso-
na adulta amb infants de totes les 
edats, a partir dels 0 anys”, expli-
ca Judit Avellaneda, responsable de 
la Ludoteca. Ara bé, la pandèmia ha 
obligat a crear grups estables i per 
tant els usuaris, sigui amb modali-
tat de pagament trimestral o amb 
l’abonament de 10 entrades, han de 
triar un o dos dies fixos a la setmana 
per assistir-hi.“Donem protagonis-
me al joc lliure, per als infants i les 
famílies. A més cada tarda propo-

sem una activitat que dinamitzem 
les monitores, i els infants i les fa-
mílies hi poden participar si els ve 
de gust”, apunta. “És l’espai i el ser-
vei ideal per atendre la diversitat. 
Totes les persones amb ganes de 
jugar són benvingudes. Els nens 
amb diferents capacitats i habili-
tats que potser no encaixen en al-
tres extraescolars, a la Ludoteca 
sempre tindran un lloc”, remarca. 

Quant a les activitats gratuïtes 
de dissabte, Avellaneda recomana re-
servar l’entrada o bé trucant al telèfon 
de l’equipament (93 715 92 89) o bé a 
través del correu electrònic (ludote-
ca@castellarvalles.cat). L’aforament 
és de 50 persones.    ||  ROCÍO GÓMEZ

És el segon any de l’escola amb la 
pandèmia encara present. Dimarts, 
el primer dia de classes ha estat pro-
tagonitzat de nou per les entrades 
esglaonades o diferenciades i mas-
caretes, tot i que aquest curs les me-
sures per evitar els contagis es van 
adaptant a una situació epidemiolò-
gica que va millorant i permet flexi-
bilitzar algunes mesures. 

Així, a partir d’aquest curs, 
l’alumnat de més de 12 anys no cal 
que faci quarantena si compta amb 
la pauta completa de la vacuna. Les 
classes de secundària, per tant, no 
s’aturaran ni es traslladaran per 
complet a la virtualitat en cas de de-
tectar-se un positiu dins del grup. El 
Departament d’Educació diu que les 
classes s’hauran de fer amb un siste-
ma híbrid: els alumnes confinats es 

connecten de manera virtual mentre 
la resta de companys, els vacunats, 
segueix la classe de manera presen-
cial a l’aula. Precisament, “tenint 
en compte l’experiència de l’any 
passat i coneixent els nous pro-
tocols i el context de millora de la 
situació epidemiològica, serà un 
curs més normalitzat”, adverteix 
el regidor d’Educació, Joan Creus.

el risc de rebrot baixa a moderat

L’inici del curs escolar ha coincidit 
amb el moment més baix d’incidèn-
cia de la pandèmia des del passat 
mes de juny. Ara mateix el risc de 
rebrot està situat en la franja mode-
rada (84) per sota de 100 i la incidèn-
cia a 14 dies per 100.000 habitants 
ha baixat a 69 casos. En casos con-
firmats només s’ha constatat 8 con-
tagis entre el 4 i el 10 de setembre.

Quant a la vacunació d’infants i 
adolescents, en aquests moments el 
52% dels nens i nenes de 12 a 15 anys 
de Castellar ja tenen la pauta com-
pleta de vacunació i els que comp-
ten amb una primera punxada supe-
ren ja el 74%. La franja d’edat dels 16 
als 19 anys compta amb una pauta 
completa del 73% i ja tenen una pri-
mera vacuna el 81%. A Castellar, el 

Tornada esglaonada a les escoles
El 52% dels infants 
de 12 a 15 anys 
de la vila ja estan 
totalment vacunats

  Jordi Rius

tindran la informació, però, fins a la 
setmana que ve. Fins ara, aquesta 
aplicació permetia saber quantes 
persones (alumnat, docents i per-
sonal dels centres), grups i centres 
hi havia confinats per Covid en cada 
moment a tot Catalunya i seguir-ne 
la traçabilitat. 

percentatge d’habitants majors de 
12 anys  amb una pauta completa ja 
és del 83%. Creus ha destacat “l’es-
forç que han fet les famílies per a 
la vacunació dels seus fills”.

aplicació traçacovid

A propòsit del tema de vacunació 
entre els joves, dimarts el govern 
va aprovar un decret llei per facili-
tar que els centres rebin aquestes 
dades a través de l’aplicació Traça-
covid. Així ho va confirmar dilluns 
el conseller d’Educació, Josep Gon-
zàlez-Cambray, a TV3, on va adver-
tir que cap escola o institut ha de re-
collir les dades pel seu compte i de 
forma preliminar. “El que fem és 
garantir que els centres educa-
tius no hagin de sol·licitar aques-
tes dades sensibles de vacunació. 
Hi tindran accés a través de Tra-
çacovid. El referent Covid del sis-
tema sanitari i la direcció del cen-
tre tindran accés a aquestes dades 
perquè, quan hi hagi un positiu, 
automàticament sàpiguen quin 
és l’alumnat amb pauta completa 
que pot assistir a l’institut l’ende-
mà i qui ha de fer quarentena”, ex-
plicava el conseller. 

Per poder fer arribar aquestes 

dades, el govern de la Generalitat  de 
Catalunya modificarà el decret ac-
tual, que permet informar sobre els 
positius, per afegir també les dades 
de vacunació a l’aplicació Traça-
covid. I no només les de l’alumnat, 
també les del professorat i personal 
no docent. Els centres educatius no 

La directora de l’IE Sant Esteve, Mònica Díaz, donant la benvinguda. || M. ANTÚNEZ
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11 de setembre

Una Diada nacional de transició
El context de pandèmia 
i el nou tauler polític  
del procés resten 
participació als dos 
actes de Castellar

La Diada va tenir dos punts d’interès 
a Castellar del Vallès, com és tradi-
ció, però aquesta vegada amb una as-
sistència més discreta tant en l’acte 
independentista com en l’institucio-
nal, segurament pel context de pan-
dèmia però també pel moment que 
està vivint la nova etapa del procés. 
Els partits independentistes de la vila 
van obrir el matí trobant-se davant 
de la casa d’estiueig del president 
Lluís Companys (Cal Targa), al car-
rer de les Roques, per fer ofrena flo-
ral i discursos polítics molt marcats 
pels darrers esdeveniments, amb la 
taula de diàleg amb el govern cen-
tral de fons. 

En primer lloc va intervenir 
Xavier Alier, president del PDeCAT, 
formació que s’estrenava en aquesta 
Diada, per reivindicar que “Catalu-
nya té dreta a decidir el seu destí 
nacional, som una nació i, en conse-
qüència, tenim dret a l’autodeter-
minació per decidir quina configu-
ració política volem”. Seguidament, 
Pau Castellví, portaveu de Junts, va 
reivindicar l’11 de Setembre com un 
“acte que va de resistència i de llui-

Ofrena institucional a la plaça Catalunya de l’alcalde, el portaveu del govern i el portaveu d’ERC. || Q. PASCUAL

Portaveus i representants de les forces independentistes al final de l’ofrena del carrer de les Roques. || Q. PASCUAL

Representants de l’ANC de CAstellar a la manifestació de Barcelona. || ANC

va protagonitzar el discurs més pu-
nyent de tots els partits indepen-
dentistes presents. En aquest sen-
tit, va assenyalar que “no som aquí 
per gestionar les engrunes que ens 
permet, amb la seva benevolència, 
l’estat opressor. No és això pel que 
vam lluitar el primer d’octubre!”. 
“Som aquí perquè volem la inde-
pendència i la volem ara”, va dir. 
La portaveu cupaire també va apel-
lar a la unitat de l’independentisme 
perquè “és urgent sumar forces, 
tornar a teixir aliances i recupe-
rar la unitat popular”. 

ofrena institucional

Posteriorment, l’acte institucional, 
també amb poca presència ciuta-
dana, va comptar amb l’ofrena floral 
de Som de Castellar-PSC, Junts per 
Castellar i també el PDeCAT. A con-
tinuació, l’alcalde Ignasi Giménez, el 
portaveu de l’equip de govern, Joan 
Creus, i el portaveu del principal 
grup de l’oposició Rafa Homet (ERC) 
van fer l’ofrena floral institucional. 

En el seu missatge instituci-
onal, l’alcalde també va subratllar 
que encara vivim “temps de pandè-
mia” en un context mundial “con-
vuls”.  “L’11 de setembre, un dia 
tan important en la història de 
Catalunya, volem que sigui un 
dia pel record i per fer costat els 
qui més estan patint. Pels qui ens 
han deixat. Perquè ells també han 
fet aquesta història”, va dir Gimé-
nez.  Sobre la situació política, Gimé-
nez va demanar que aquesta Diada 
contribueixi a “tancar cicatrius” 
i a poder passar “de la incertesa a 

L’equip de govern i ERC van 

fer l’ofrena institucional a la

plaça Catalunya en nom de

l’Ajuntament de Castellar

i d’estabilitat”, i també el caràcter 
“massiu i majoritari” de les mobi-
litzacions ciutadanes dels últims 11 
de Setembre. Quant al moment que 
viu el procés sobiranista, Nicolàs va 
recalcar que “la resposta a un con-
flicte polític és el diàleg, i no la re-
pressió, ni la regressió de drets i 
llibertats”. “Ens implicarem amb 
tenacitat i perseverança per una 
llei d’amnistia al Congrés dels Di-
putats perquè són innocents i no 
haurien d’haver passat ni un sol 
dia, ni una sola nit a la presó”, va 
asseverar en relació a la situació dels 
presos indultats.

L’acte de Cal Targa es va tan-
car amb la intervenció de la porta-
veu municipal de la CUP, qui potser 

l’esperança”. Sobre el nou tauler 
polític, Giménez va qualificar els in-
dults de “pas endavant en el camí 
per buscar una solució a la situa-
ció política viscuda a Catalunya 
en els darrers anys”. Per a l’alcal-
de, la solució demana diàleg, convi-
vència i respecte en un context en 
què “s’obre un nou temps de bus-
car solucions a través de la políti-
ca i construir una nova etapa a Ca-
talunya i Espanya, una nova etapa 
que deixi enrere la judicialització 
de la vida social, econòmica i polí-
tica del país”. 

l’anc fa ofrena en solitari

D’altra banda, abans de sumar-se a 
la mobilització de l’Assemblea Naci-
onal (ANC) a Barcelona que comen-
çava a la plaça Urquinaona dissabte 
a la tarda, alguns membres de l’ANC 
de Castellar van voler fer una ofrena 
floral a Cal Targa, al marge tant de 
l’acte dels partits independentistes 
com de l’acte institucional.   

  J. R./ R.G./J.G.

Aquest any l’acte inde-

pendentista de Cal Targa

va sumar les forces d’ERC,

Junts, el PDeCAT i la CUP

ta aferrissada per la nostra iden-
titat nacional, no va de derrota”. 
Aquesta actitud “reivindicativa i 
de resistència” de la Diada nacional 
ha de servir per fer front a “l’opres-
sió de l’Estat” que amb el pas dels 
anys, al seu parer, “ha començat 
a involucionar, i per això la gent 
surt de forma multitudinària al 
carrer”. “Estem cridats a decidir 
el nostre futur col·lectiu i ho hem 
de decidir de forma democràtica i 
pacífica”, va remarcar al final de la 
seva intervenció.

D’altra banda, la presidenta 
d’ERC Castellar, Sílvia Nicolàs, va re-
cordar en el seu discurs “totes aque-
lles persones que estan patint una 
situació d’angoixa per les pèrdues 
que han tingut a conseqüència de 
la Covid-19”. 

En un àmbit més polític, la pre-
sidenta d’ERC va reivindicar que 
Catalunya “ha estat no només el 
motor econòmic d’Espanya, sinó 
també un factor de modernització 

actualitat
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La majoria de 
castellarencs que 
van rebre el vaccí 
van ser adolescents 
dels 12 als 16 anys

La Festa Major de Castellar, aquest 
any, també ha tingut una cara sani-
tària. El CAP va vacunar contra la 
Covid sense cita prèvia més de 180 
persones el diumenge, des de les 12 
h fins a les 18 h. Des de l’atenció pri-
mària valoren com un “èxit total” 
el resultat de la crida, que partia de 
l’objectiu de reforçar la seguretat de 
la represa d’activitat, laboral i edu-
cativa, que comporta el setembre. 
Es van administrar primeres i sego-
nes dosis de Pfizer i Moderna.

Una part important de les per-
sones que van passar pel CAP per 
rebre el vaccí sense cita prèvia van 
ser adolescents dels 12 als 16 anys, el 
col·lectiu d’edat que fa menys temps 
que té la possibilitat de vacunar-se. 

180 vacunats al CAP 
sense cita prèvia 
per Festa Major

Al llarg del matí, l’arribada de joves 
acompanyats per pares va ser una 
constant. “Em fa molta por conta-
giar-me, i ara patiré menys”, as-
senyalava la Lucía, una de les cas-
tellarenques menors d’edat que va 
assistir a la crida amb el seu pare i 
la seva germana. En una de les en-
trades del centre d’atenció primària 
es va instal·lar una carpa que dona-
va accés en una sala, on s’espera-
ven grups de fins a sis persones. En 
qüestió de minuts, el personal sani-
tari procedia a administrar la vacu-
na. Abans de marxar, calia esperar 
uns 10 minuts per prudència. Fins a 
última hora es van presentar caste-
llarencs a la crida, que va ser tan re-
eixida que es van haver de repondre 
les existències de vacunes al migdia.

Tot i que la majoria de vacunats 
van ser joves, també s’hi van presen-
tar persones de més edat que, per di-
ferents circumstàncies, anaven en-
darrerits en el procés. És el cas, per 
exemple, de la Mònica, que explicava 
que mesos enrere va rebre la prime-
ra vacuna, però després va contagi-

Instant de la vacunació d’un jove  durant la marató organitzada al CAP per la Festa Major per vacunar sense cita prèvia. || Q. PASCUAL

ar-se de Covid i es va haver d’espe-
rar per rebre la segona dosi. Altres 
castellarencs, com la Lourdes i el 
Pedro, acompanyats per la seva filla, 
van aprofitar que aquest dilluns de 
Festa Major era un dia no laboral a 
la vila per rebre la segona dosi el diu-
menge: “En cas de trobar-nos ma-
lament, demà tenim festa. Ens ho 

ha facilitat molt, era el moment 
perfecte”, explicaven.

Tenint en compte que el percen-
tatge de castellarencs majors de 70 
anys que han rebut la pauta comple-
ta de vacunació és superior al 95%, 
la presència d’aquest col·lectiu a la 
crida va ser anecdòtica. Sí que hi van 
assistir força castellarencs dels 20 als 

34 anys, en què el percentatge de va-
cunats ronda el 65%; i alguns dels 40 
als 49 anys, en què és del 85%, apro-
ximadament.

“Durant el matí, el punt de 
vacunació ha estat molt freqüen-
tat. Ha estat un èxit”, assenyalava 
la directora del CAP, Isabel Martí-
nez.   || G. PLANS
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Tecnologia castellarenca a Hong Kong

El 70% de la producció de l’empresa 
castellarenca Accent Systems es des-
tina a exportació. Treballen de costat 
amb més de 10.000 clients arreu del 
món entre els quals destaquen la mul-
tinacional espanyola d’energia, tele-
comunicacions i transport Abengoa, 
el grup Volkswagen, la capdavantera 
Tesla o el metro de Hong Kong. En poc 
més d’una dècada, Accent Systems ha 
assolit una gran projecció internacio-
nal en el seu l’àmbit d’especialització: 
internet de les coses (IoT). “Inter-
net de les coses és un concepte que 
engloba els dispositius electrònics 
connectats a internet i alguns pro-
grames connectats al núvol per con-
trolar diversos dispositius i adquirir 
una sèrie de dades. Això pot servir, 
per exemple, per connectar i des-
connectar remotament dispositius, 
però també per planificar accions de 
manteniment. Primer ens vam posi-
cionar en l’IoT per millorar la vida 

EMPRESA | IOT

de les persones, però ara treballem 
per salvar vides”, explica Jordi Casa-
mada, CEO d’Accent Systems. 

De fet, l’empresa negocia amb 
un dels seus clients, el metro de Hong 
Kong, la posada en marxa d’un projec-
te per millorar l’accessibilitat per a les 
persones sordes. De moment, totes 
les estacions de metro de Hong Kong 
han implantat un sistema de beacons, 
un dels dispositius que ha dissenyat 
Accent Systems, que permet geolo-
calitzar els usuaris.  “Fan servir uns 
dispositius per poder localitzar els 

Accent Systems 
treballa per a 
clients com Tesla 
i Volkswagen, o el 
metro de Hong Kong 

usuaris del metro a les andanes i 
les estacions per oferir-los diver-
sos serveis a través d’una aplica-
ció, per exemple un mapa o la ruta 
més ràpida. Amb internet no seria 
possible, perquè no arriba a l’esta-
ció, però amb els ‘beacons’ ho poden 
aconseguir perquè és un sistema 
de localització en interiors”, deta-
lla Casamada. 

Aquesta tecnologia de GPS d’in-
terior també es fa servir per a altres 
sectors pel seu potencial quant a se-
guretat. Permet identificar situaci-

ons de risc en espais sense cobertura 
com mines, fàbriques o entorns d’in-
dústries pesants, “per prendre deci-
sions intel·ligents” o, en cas que no 
es pugui prevenir un accident, eme-
tre un senyal d’alarma per socórrer el 
personal afectat o solucionar l’avaria.

polseres per rastrejar la covid-19

L’empresa castellarenca no ha parat 
màquines durant la crisi del coronavi-
rus, sinó que ha aprofitat per treballar 
en ginys que s’adaptin al nou escenari 
sorgit arran de la pandèmia. Així, l’any 
passat van dissenyar les polseres Con-
tact Tracing, que funcionen amb Blu-
etooth i que es fan servir per rastrejar 
els contactes per tal de frenar la pro-
pagació de contagis en una comunitat. 
Tesla o el govern de Qatar són alguns 
dels clients que han confiat en aquesta 
nova proposta  d’Accent Systems. “És 
un sistema molt eficient per gestio-
nar la Covid-19 en una empresa i un 
element de protecció per als treba-
lladors. Et permet aïllar de manera 
selectiva les persones que han estat 
en contacte directe amb un positiu. 
Actualment, estem en una fase de 
negociació amb un estat dels EUA 
per desplegar les polseres a totes les 
escoles públiques de l’estat”, apun-
ta.   || ROCÍO GÓMEZ 

Jordi Casamada a les instal·lacions d’Accent Systems a Castellar. || Q.PASCUAL

La policia local 
incorpora càmeres 
als uniformes

La policia local ha començat 
a fer ús de càmeres de grava-
ció unipersonals, incorpora-
des als uniformes, durant el 
servei ordinari, amb l’objectiu 
de millorar la seguretat tant 
dels agents com de la ciuta-
dania. L’ús d’aquests disposi-
tius, dos inicialment, està re-
servat per a actuacions que es 
duguin a terme en l’àmbit de la 
seguretat ciutadana en què es 
donin circumstàncies de risc 
concret per als membres de la 
policia local o per a terceres per-
sones, ja sigui en la seva vida o 
integritat corporal o en danys 
en els béns públics.

Cal assenyalar que la uti-
lització d’aquestes càmeres està 
sotmesa a un protocol rígid, va-
lidat per la Direcció General de 
Seguretat, i que compta amb la 
deguda autorització de la comis-
sió de videovigilància. Entre els 
preceptes que consten en aquest 
protocol cal remarcar l’obliga-
torietat d’informar verbalment 
les persones amb qui s’interac-
tua que s’ha activat el sistema 
de gravació.  || REDACCIÓ

POLICIA | SEGURETAT
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Les aules multisensorials a les es-
coles de Suma Castellar, la compra 
d’un dron de l’ADF i la pista polies-
portiva a l’Espai Tolrà del Futbol 
Sala Castellar són les propostes 
guanyadores dins de la categoria 
de nucli urbà dels presssupostos 
participatius d’enguany i la millo-
ra de les places de Sant Feliu del 
Racó del Consell d’Infants dins de 
la categoria d’urbanitzacions, se-
gons s’acaba de fer públic fa uns 
moments des de la Sala d’Actes 
d’El Mirador.
       Els tres projectes dins de la 
categoria de nucli urbà sumen 
150.000 euros  –el màxim amb 
què està dotada aquesta catego-
ria– mentre que dins de la cate-
goria d’urbanitzacions ha estat 
escollida la millora de les places 
de Sant Feliu del Racó, proposa-
da pel Consell d’Infants de Cas-
tellar, dotada amb 50.000 euros. 
Pel que fa a les aules multisensori-
als, es tracta de crear espais multi-
sensorials d’estimulació a les esco-
les, amb un enfocament globalitzat 
per garantir la inclusió, l’equitat, 
l’acollida i l’èxit de l’alumnat. La se-
gona proposta guanyadora, la de 
l’ADF, consisteix en la compra d’un 
dron i equipament complementari 
que permeti facilitar les tasques de 
vigilància, d’actuació en emergèn-
cies i també per combatre la vespa 
asiàtica. La tercera proposta dins 
de la categoria de nucli urbà que 
ha obtingut el suport de les vota-
cions ha estat l’adequació d’una 

Ja es coneixen els guanyadors 
dels pressupostos participatius 21

La regidora de Responsabilitat Social dona a conèixer els resultats.  || AJ. CASTELLAR

Aquesta edició ha 
aconseguit un rècord 
de participació 
amb 2.022 vots

pista poliesportiva de PVC dins de 
l’Espai Tolrà que proposava l’FS 
Castellar. La proposta del Consell 
d’Infants de Castellar respecte a la 
millora de les places de Sant Feliu 
del Racó vol dotar les urbanitzaci-
ons i Sant Feliu del Racó d’un espai 
municipal de jocs nou que donaria 
ús a la plaça de Miquel Pont i perme-
tria disposar d’una zona d’esbarjo. 
        En aquesta edició, han votat 2.022 
persones, un 8,96% de participació, 
“un rècord”, segons ha destacat la 
regidora de Responsabilitat Social, 
Carol Gómez. “Vam fer una aposta 
per fer el canvi de calendari, amb 
votacions telemàtiques compre-
ses entre l’1 i el 13 de desembre i 
per la difusió, ja que vam fer una 
campanya amb vídeos i crec que 
ens n’hem sortit prou bé”, va ex-
plicar Gómez en l’acte en què es van 
donar a conèixer el resultat del pro-
cés participatiu, dimarts passat a la 
sala d’actes d’El Mirador.
         “S’ha superat per poc en núme-
ro de vots la participació del 2019, 
però si t’ho mires amb el cens que 
hi havia aleshores –unes 21.000 

persones– i el del 2021 –més de 
22.500 persones– es pot valorar 
positivament”, va detallar la regi-
dora. Gómez també va destacar que 
“els estudis sobre pressupostos 
participatius en diversos muni-
cipis demostren que les experi-
ències que superen el 5% de par-
ticipació ja es poden considerar 
un èxit i, en el cas d’aquest any, 
s’ha arribat pràcticament al 9%” .

l’escrutini

Pel que fa als detalls de l’escrutini, 
el projecte de les aules multisenso-
rials a les escoles: millorem l’apre-
nentatge va sumar gairebé el 20% 
dels punts del procés, seguit del 
dron per als ADF amb un 14,63%. 
La pista polisportiva per a l’Espai 
Tolrà proposada per l’FS Castellar 
va aconseguir el tercer lloc amb el 
12,5% dels punts. Finalment, per a 
Sant Feliu i urbanitzacions la pro-
posta guanyadora del Consell d’In-
fants de fer un espai de jocs a la 
plaça Miquel Pont de Sant Feliu va 
sumar el 27,4% dels punts d’aques-
ta categoria.   

 J. R./J.G.

AJUNTAMENT | INVERSIONS

S’han obert les inscripcions als cursos del proper trimestre organitzats 
per Castellar Jove adreçats a joves d’entre 12 i 19 anys. A causa de la Covid-
19, s’han reduït el nombre de places a les formacions presencials. En cas 
de no haver-hi places lliures, es pot fer la preinscripció com la reserva a 
l’espera de places. S’hi pot trobar teatre (10 sessions), teatre musical (12 
sessions), dansa contemporània i expressió artística (13 sessions) i de-
fensa personal (12 sessions). Tots els cursos tindran lloc entre els mesos 
de setembre i desembre.  || REDACCIÓ. 

La Regidoria de Diversitat Funcional ha posat en marxa un taller de sen-
sibilització de persones sordes d’una durada de quatre hores el dilluns 27 
de setembre de 17 a 21 h. El taller es farà a la Sala d’Actes d’El Mirador. 
Cal fer inscripció prèvia a sacserveissocials@castellarvalles.cat. D’altra 
banda, la mateixa regidoria prepara pels dies 15, 22 i 29 d’octubre, 5, 12, 19 
i 26 de novembre i 3 de desembre un mòdul de 30 hores de llengua de sig-
nes a la Sala d’Actes d’El Mirador. Per formalitzar inscripcions, cal fer-ho 
a l’adreça sacserveissocials@castellarvalles.cat o posar-se en contacte 
amb Lambda Tomàs al telèfon 93 714 40 40.  || REDACCIÓ

L’Escola Nocturna ha donat a conèixer la seva oferta de cursos per a 
aquest any. Dilluns es faran puntes al coixí, de 10 a 12 h i de 16 a 20 h a El 
Mirador. Per a més informació cal contactar amb Pilar al telèfon 635 65 
25 34. Dilluns també hi ha classes de modisteria, de 9.30 a 11.30 h a l’Es-
cola Nocturna, al passeig Tolrà, 18. Per més informació es pot contactar 
amb Dulce al telèfon 646 07 76 58.
Dimarts serà el torn per a la formació de patchwork, de 9.30 a 11.30 h, de 
16 a 18 h i de 18 a 20 h a l’Escola Nocturna. Més informació, contactant al 
telèfon 619 18 24 99 (Maria Carme). Dimecres es faran classes  de mitja-
ganxet-drapet-punt de creu, de 10 a 12 h a l’Escola Nocturna. Per sol·licitar 
més informació, cal contactar amb Pilar al telèfon 635 65 25 34. Dimecres  
també es fan classes d’scrap, de 16.30 a 18.30 h a l’Escola Nocturna. La ta-
llerista és la mateixa Pilar, (telèfon 635 65 25 34). També hi ha classes de 
patchwork, de 10 a 12 h i de 18 a 20 h a l’Escola Nocturna (més informació: 
Maria Carme, telèfon 619 18 24 99). Les classes de patchwork es tornen 
a oferir dijous de 9.30 a 11.30 h a l’Escola Nocturna. Dijous també hi ha 
pintat de roba a mà, de 17 a 19 h a l’Escola Nocturna. Per a més informa-
ció, cal contactar amb la tallerista Montserrat al telèfon 664 15 09 17. Di-
jous hi ha cursos de patronatge, matí o tarda (hores a concretar) a l’Es-
cola Nocturna. Més informació: Montse, telèfon 669 90 72 87. Dissabte, 
s’oferirà un curs de puntes de coixí de per a nens i nenes, matí a l’Esco-
la Nocturna. Més informació: Pilar, telèfon 635 65 25 34.  || REDACCIÓ

Obertes les inscripcions als cursos de 
Castellar Jove del proper trimestre

Taller de sensibilització de persones sordes

Oferta de cursos de l’Escola Nocturna 

BREUS
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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.

He cregut que devia felicitar Gabi Ruiz 
per la seva visió positiva tan ben ex-
pressada a l’article d’opinió “Fes-te 
teva la Festa”, publicat en el setma-
nari abans de la Festa Major. Després 
d’expressar la nostàlgia de la festa en 
temps passats, segueix amb encert el 
discurs: “Els temps han canviat... Bar-
regem tradicions antigues i recents, 
creem nous costums, assimilem pro-
postes creatives...” És un discurs pla-
ner, engrescador i conciliador que mira 
endavant. D’altra banda, a la pàgina 
anterior vaig trobar el ratllat discurs 
polític d’una catalanitat que conside-
ro mal entesa, caduca, ancorada en el 
resentiment perpetu, que fa el porta-
veu de Junts. Representa el revers de 
la visió abans descrita. He de dir que 
em recorda massa el que segueix fent 
també la dreta espanyola: malmetre i 
sembrar odi. Però és que, a més a més, 
ofèn quan titlla de timorat el principal 
grup del govern municipal dient que no 
ha defensat el país dels atacs de l’Es-
tat, qualificant-lo d’apèndix d’aquell go-
vern. No ho veig pas així. I segueix ofe-
nent l’aire de perdonavides que gasta 
quan demana als seus que siguin ge-
nerosos acceptant els catalans que no 
els comprenen. Rabieta de pati, perquè 
els independentistes es van sentir me-
nyspreats al no haver estat informats 
ni consultats sobre el discurs de l’ac-
te institucional previst per al dia 11, tal 
com explicava Castellví. 
Va, girem full. En canvi estic força 
d’acord amb l’opinió del senyor Calaf, 
quan parlant del desig de l’alcalde de 
treballar de professor i seguir en la 
política diu que la barreja pot donar 
mals resultats. 
Parlo amb fonament de causa, perquè 
ho vaig viure als anys 80 a l’escola del 
poble i va ser desagradable. 
Per aquesta raó, quan l’alcalde Miquel 
Pont, mesos abans de morir, em va pro-
posar unir-me a la seva causa ho vaig 
rebutjar. Però considero desafortunada 
la conclusió que treu en el seu article, 
al centrar-ho tot en l’exigència ètica de 
l’afectat. No és tan senzill. Avui, perquè 
els temps han canviat i coneixent-lo, li 
concediria l’oportunitat d’experimen-
tar-ho. El considero capaç de ser con-
seqüent amb la realitat que es trobi.

Encerts, bilis i raons

 Josep Manel Martí S.  Rat Cucurull*

 Dolors Ruiz*

nguany, la comunitat 
educativa, juntament 
amb la sanitària i so-
ciosanitària, ha rebut 
la Medalla de la Vila 
2021. Una medalla ben 

merescuda. La direcció dels cen-
tres educatius, professorat, perso-
nal administratiu, conserges, moni-
tores i monitors de menjador i servei 
d’acollida i personal de neteja, d’en-
tre d’altres professionals, han estat 
treballant en equip per tal que el 
curs passat pogués realitzar-se amb 
èxit. A això se suma el paper jugat 
per l’alumnat i les famílies, que han 
tingut un pes important en aquesta 
victòria escolar amb la seva gran col-
laboració i adaptació a la difícil situa-
ció. Tots ells ens han demostrat que 
treballant junts podem aconseguir 
fer front a les dificultats que ens ha 
presentat la pandèmia.
Dimarts passat, 14 de setembre, va 
començar el nou curs escolar 2021-
2022 i els carrers de Castellar s’han 
tornat a inundar de nenes i nenes amb 
motxilles carregades d’il·lusió i mol-
tes ganes, les aules tornen estar ple-
nes de coneixement i els patis a vessar 
de rialles. S’inicia el curs amb força 
i positivitat, però alhora amb molta 
prudència.  Tot i tenir la seguretat 
de poder sobreposar-nos en els mo-
ments més difícils, no podem perdre 
de vista les dificultats viscudes per 
tal d’afrontar els reptes que ens ofe-
rirà el futur. Començant per la inclu-
sió; tenim un alumnat cada cop més 
divers, tant a nivell cognitiu com a 
nivell de situació d’origen (familiar, 
ètnic, etc.). La Fundació Bofill aler-
tava fa un any de l’empitjorament de 
la segregació escolar al nostre mu-
nicipi, a nivells del 43% a primària i 
18% a secundària. Les dades també 
assenyalen que Castellar es trobava 
en aquell moment entre el grup de 44 
municipis que tenen alts nivells de se-
gregació escolar i que han empitjorat 
els últims 5 anys, i entre el grup de 33 
municipis que tenen alta segregació 
escolar i que no disposen d’Oficina 
Municipal d’Escolarització (OME), 
un dispositiu clau per poder orien-
tar les famílies i que articula estra-

ada setembre ens sac-
seja. L’11 de setem-
bre i els aniversaris 
de l’1-O ens recorden 
que som  un sol poble 

que vol decidir com ens organitzem. 
Ens trobem en un moment histò-
ric: superant una pandèmia, esgo-
tant totes les possibilitats de diàleg 
i caminant cap a la independència, 
una independència que ens benefi-
ciarà a tots els catalans sigui quina 
sigui la nostra condició econòmica, 
els nostres orígens o la llengua que 
parlem habitualment.
Aconseguir ser una república in-
dependent és l’oportunitat perfec-
ta per plantejar uns models socials 

E

C

Preparats? Llestos? 
S’inicia el curs escolar!

No perdem l’objectiu

continua a la pàgina 11

El cercle de col·leccionistes de Castellar del Vallès vol donar les gràcies a 
tota la població castellarenca per la gran acollida que ha tingut el nostre 
esdeveniment, el qual sense les vostres visites no seria possible de fer, i per 
això us estem molt agraïts.
Aquest any ha estat un èxit en contingut, ja que hem exposat des d’un ma-
niquí amb uniforme militar soviètic amb mascareta antigàs, passant per 
tasses de café, claus, còmics, plats de ceràmica, objectes dels Rolling Sto-
nes i d’Alien en plats ceràmics, llums, fanals, quinqués, filatèlia, jocs d’es-
cacs, discos LP musicals, capses de llumins, jocs de naips i fins i tot una 
col·lecció de quadres de pintura d’artistes castellarencs.
Cal dir que tots els visitants han estat molt cautelosos amb el tema Covid-
19. Cosa que també agraïm.
A continuació fem saber els premis de l’exposició i els seus corresponents 
números del sorteig per a aquelles persones que hagin adquirit les nos-
tres paperetes.
Primer premi: una paleta de pernil de Duroc i dues ampolles de vi.
Segon premi: dues ampolles de cava Màgnum d’un litre i mig.
Tercer premi: joc de dues ampolles de vi i dues copes de vi de la Rioja re-
serva 2015 de Marques de Cáceres.
Números guanyadors:
Primer premi, el 1864.
Segon premi, el 3054.
Tercer premi, el 3816.
Per a la recollida dels premis heu de portar la papereta premiada, pregun-
teu per el Sr. Pere al 637 77 80 92, o pel Sr. Miquel al 678 39 39 52, compro-
veu les vostres paperetes i sort a tothom.
Atentament, el cercle de col·leccionistes de Castellar del Vallès. || CERCLE 

DE COL·LECCIONISTES

Nota d’agraïment i números premiats

FOTO DE LA SETMANA
tègies contra la segregació escolar. 
En aquest sentit, l’any passat el ple 
municipal de Castellar va aprovar, a 
proposta de l’equip de Junts, un se-
guit de mesures per afrontar aquest 
repte.
Un segon repte és i serà, encara 
durant un temps, el d’aconseguir 
mantenir les classes presencials. En 
aquest sentit, continua sent absolu-
tament fonamental que les famílies, 
l’alumnat i la resta de la comunitat 
educativa, així com el seu context so-
cial, continuem contribuint a man-
tenir el virus fora de les aules. Mal-
grat les campanyes de vacunació, 
la propagació, a nivell global, de la 
Covid-19 encara és la d’una pandè-
mia i ho continuarà sent fins que es-
tigui sota control. 
Veïnes i veïns, ens podem sentir or-
gullosos del col·lectiu de l’ensenya-
ment del nostre poble. Gràcies a 
aquest, podem mirar amb segure-
tat al futur educatiu dels nostres 
infants i joves. La millor manera de 
traduir en fets aquest agraïment és 
no baixar la guàrdia. Dit això, des de 
Junts per Castellar us volem desit-
jar un bon curs 2021-2022!

*Responsable de comunicació de Junts 

per Castellar
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opinió

olts pintors ja no pin-
ten. Els que encara 
pinten, pràcticament 
no venen res.

Dels pocs quadres que alguns pintors 
venen, la majoria no els cobraran.
Moltes de les poques obres que co-
bren són negociades a terminis, i els 
terminis solen acabar allargant-se 
indefinidament.
Llavors, per què pintar? L’argument, 
la Covid-19?
En aquests temps tan desconcer-
tants, si només contempléssim la pin-
tura com a ofici o com a font d’ingres-
sos complementària, i deixéssim de 
pintar, estaríem renunciant al nostre 
amor a l’art. El gaudi d’aquesta pràc-
tica, com el de tota expressió artísti-
ca, ha de ser totalment independent 
de l’aspecte crematístic. La pintura i 
qualsevol manifestació artística ju-
guen un paper molt important en 
l’equilibri de la nostra salut mental. 
És clar que les pandèmies no són 
una conseqüència de cap invent mo-
dern. Les han anat patint cíclica-
ment els nostres avantpassats des de 
qui sap quan. Ells van haver de llui-
tar en cada ocasió amb els mitjans 
que llavors disposaven o com creien 
que havien de fer-ho. Les pandèmies 
ens recorden la nostra feblesa, però 
també la nostra capacitat de lluita i 
resistència.
Els pintors, durant cada una de les 
pandèmies que la història ens per-
met recordar, no van deixar de pin-
tar. A partir de l’edat mitjana grans 
mestres i també altres artistes menys 

  Per amor a l’art. || JOAN MUNDET

Per amor a l’art

M PLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

 Ignasi Giménez*

esprés d’un any en 
blanc a causa de la 
pandèmia, enguany 
ens vam proposar 
recuperar la Festa 

Major, tot i que en un format adap-
tat a les limitacions pròpies de les 
difícils circumstàncies que ens ha 
tocat viure.
Ni tan sols l’amenaça de pluja ens 
ha impedit la celebració de la nos-
tra festa gran. 
Era un repte que hem pogut supe-

D

Gràcies a tothom que ha 
fet possible la 
Festa Major

rar amb nota gràcies a la feina i l’es-
forç dels treballadors municipals, 
els col·laboradors, les entitats i els 
ciutadans, que en tot moment han 
estat comprensius amb la situació.
Ara toca destacar la bona tasca 
que ha fet l’equip de la Regidoria de 
Cultura, la brigada d’Espai Públic, 
la policia local i tot el personal col-
laborador que s’ha implicat. També 
la feina que s’ha fet des de les dife-
rents entitats que hi han participat.
Estem molt satisfets de com s’ha 
desenvolupat la Festa Major. Però 
això no ens ha de fer perdre el nos-
tre esperit crític. 
Som conscients de que hi ha mol-
tes coses que es poden fer millor. 
Els propers dies analitzarem tot el 
que s’ha fet i mirarem com podem 
millorar.
En aquest sentit, m’agradaria de-
manar disculpes a totes aquelles 
persones que s’hagin trobat amb 
algun problema, o que hagin hagut 
de patir alguna molèstia a causa de 
les activitats.
Ja comencem a pensar en la Festa 
Major de l’any que ve. Confiem que 
aquest malson de la pandèmia hagi 
finalitzat i puguem recuperar una 
Festa Major plena i que els carrers 
tornin a ser un punt de trobada de 
familiars, amics i veïns.

*Alcalde

Els pintors, durant

cada una de les 

pandèmies, no van 

deixar de pintar

ve de la pàgina 10

divulgats van anar deixant valuoses 
petjades testimonials de la seva ac-
tivitat pictòrica.  
Per citar-ne alguns,  trobarem plas-
mats a l’obra de Brueghel el Vell  uns 
devastadors efectes pandèmics a El 
triomf de la mort (1562). Delauney 
amb els seus pinzells va il·lustrar 
La pesta de Roma (1648-50). El pin-
tor Michiel Swerts, va deixar pale-
sa la pesta d’Atenes amb l’obra que 
du aquest títol (1652). Domenico 
Gargiulo va reflectir sobre el llenç 
La pesta de Nàpols (1656). També 
trobem la pesta de Nàpols a l’obra 
Fragilitat humana (1657) de Salva-

tor Rosa. A Temps i mort (1727) Ca-
terina Juliana ens mostra la pesta 
bubònica. Un dibuix de Durero plas-
ma també l’horror de la pesta a 
l’obra Els Quatre Genets de l’Apocalip-
si (1498). I per poc que furguem per 
la història de l’art, fàcilment desco-
brirem una gran quantitat de crea-
cions pictòriques realitzades en els 
durs temps de pandèmies passades.
Els llapis, els pinzells, les espàtu-
les, les plomes, els retoladors, el 
carbó, els pastells, les ceres... i totes 
aquelles “prolongacions” de les nos-
tres mans que ens ajuden a expres-
sar-nos damunt d’un suport, apli-

cant-hi unes ratlles i unes taques 
que desperten sensacions i emoci-
ons tant a qui ho realitza com a qui ho 
contempla, no hi fan res, ajaguts en 
una capseta o drets dins d’un bonic 
recipient. Els estris, còmplices dels 
nostres actes, també tenen la seva 
ànima i es poden sentir abandonats 
i inútils per manca de les nostres ca-
rícies i d’activitat. L’amor a l’art no 
entén d’esperes. Només uns impedi-
ments físics transitoris poden pos-
posar la pràctica artística. L’amor 
a l’art, com a mínim, estarà sempre 
latent, a punt i disposat a fer la seva 
altruista revolució.

i econòmics diferents dels actuals, 
per aplicar polítiques de redistri-
bució efectiva de la riquesa i per 
fer polítiques mediambientals es-
crupoloses. 
No perdrem l’objectiu perquè 
sabem que crear l’estructura d’un 
estat independent és una oportu-
nitat magnífica per canviar les di-
nàmiques d’aquest Estat espanyol 
antidemocràtic, que ens escanya 
econòmica, social i culturalment. 
Que és el paradigma mundial de 
les infraestructures inútils, que 
mai no ha prioritzat el corredor 
del Mediterrani i que sempre ha 
buscat la supremacia econòmica 
de Madrid, per centralitzar el ter-
ritori. Ens cal poder gestionar les 
infraestructures segons les nostres 
necessitats i pensant en reduir l’im-
pacte ecològic.
Com diu l’Oriol Junqueras: “La inde-
pendència de Catalunya es donarà 
amb el reconeixement de la comuni-
tat internacional. És imprescindible 
tenir una actitud oberta, sincera i 
franca per arribar a la voluntat de 
negociació de la manera més intel-
ligent”.  Cal que se’ns reconegui. 
Ho va aconseguir Kosovo amb una 
DUI i Montenegro amb un referèn-
dum d’autodeterminació. Nosaltres 
estem cada dia més a prop. 

Fa 4 anys l’Estat espanyol va in-
tentar evitar-ho, tot recorrent a la 
violència, però vam votar. I vàrem 
decidir que volem que Catalunya 
esdevingui un estat independent 
en forma de república. El nostre 
deure és respectar la voluntat po-
pular. Els ho devem a tots els qui 
ens han precedit en la lluita per la 
llibertat. I a tots els que vindran.
Visca Catalunya Lliure!
*Regidora d’ERC
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esportsfutbol

El Torneig del Vallès, per a l’Igualada
Els de Carlos López s’imposen per 1-3 a la UE Castellar en la 52a edició del també Memorial Emili Altimira 

El Torneig del Vallès és un dels més 
antics dels dos vallesos –gairebé amb 
seguretat el més antic– i una cita inelu-
dible amb el futbol de pretemporada. 
En aquesta edició va ser el CF Iguala-
da, l’equip que va visitar el Joan Cor-
tiella i que es va emportar la victòria 
per 1-3, en un partit molt igualat, tot 
i el resultat.

Els més antics seguidors del club 
encara recorden les primeres edicions 
d’aquest peculiar torneig, que en els 
seus inicis –vora els anys 70– va ser 
només per a equips dels dos vallesos. 
“Al setembre es podien veure a l’es-
tadi els equips més potents de les 
dues comarques, com el Mollet, el 
Cerdanyola, el Caldes, el Ripollet, 
etc.”, explica el soci Víctor Valls. El 
format també era diferent, ja que es 
jugaven un total de quatre partits –se-
mifinals, final, i 3 i 4 lloc– i, per regla 
general, “el rival més dèbil s’empa-
rellava sovint amb el Castellar”, per 
tal d’arribar sense gaires esglais a la 
final, afirma amb un somriure el cro-
nista de La Forja i expert en la histò-
ria de la Unió Esportiva.

Aquesta regla es va trencar als 
80, en què el Vic va ser el primer equip 
no vallesà en competir al torneig, una 
norma que en els últims anys s’ha fet 
habitual. El canvi de format i de proce-
dència dels rivals ha fet veure alguns 
dels millors equips del futbol amateur 
de Catalunya i en aquesta edició el CF 
Igualada entrenat per Carlos López –
tècnic amb passat castellarenc i grans 
relacions amb el club– va ser el convi-
dat d’honor per a jugar el que també 
era el XXX memorial Emili Altimi-
ra i Alsina.

L’equip, que la temporada pas-
sada va ser entrenat pel castellarenc 
Marc Cabestany a 3a Divisió, lluitarà 
aquesta temporada per tornar a la 
divisió de bronze del futbol espanyol 
sota les ordres de López, un dels tèc-
nics amb més futur del Vallès i que ja 

 Albert San Andrés

La UE Castellar no va poder escapar de la contundència ofensiva de l’Igualada i va caure per 1-3. || A.SAN ANDRÉS

ha passat pels millors planters de la 
zona, com el del CE Sabadell o el del 
Mercantil. Sobre el terreny de joc, 
els dos equips es van mostrar inci-
sius durant els primers minuts, però 
van ser els igualadins els que van col-
pejar primer: en el minut 5, el davan-
ter Joel Méndez aprofitava una bada-
da defensiva per rematar una pilota 
des de la dreta i fer el 0-1. Ell mateix 
va fer el 0-2 al 39’ en una jugada sem-
blant i des del mateix costat, arribant 
al descans amb aquest resultat i el de-
sencant dels locals, que van perdonar 
diverses incursions en l’àrea blava.

Només tornar del vestidor, Jan 
Marc Roldán aconseguia un gol que 
va deixar palesa la seva tècnica, ja 
que va col·locar la pilota a l’escaire 
dret del porter en un xut de falta, a 
uns metres de la frontal, cosa que va 
fer revifar el joc blanc-i-vermell, que 
va passar a dominar per complet el 
partit. L’alegria, però, va durar fins 
al 60’, en què Méndez va sentenciar 
amb un hat-trick i res van poder fer 
els de Roldán i Fernández per empor-
tar-se el trofeu.

El president Miquel Vilanova va 
ser l’encarregat de donar la copa al ca-
pità dels blaus, Pedro Calvo, així com 
de fer entrega de les plaques comme-
moratives als exjugadors Antoni Co-
romines i Francesc Sampere, els di-
plomes a Miquel Bareas i José Raya, a 
més de l’ofrena floral a la vídua d’Emili 
Altimira al començament del partit.

Amb l’1-3, però bones sensacions 
–l’equip no va poder comptar amb di-
versos lesionats d’importància com 
Ortiz o Rodri– sobre el joc vist, en-
carrila una nova setmana en què di-
marts va disputar un amistós a Rubí 
contra la Juventud 25 de Septiembre 
(1-2) i aquest dissabte ho farà al camp 
del FC Pirinaica manresà (dissabte 
18:00 h), rival la temporada que ve.

Amb l’inici de Lliga en menys 
de dues setmanes, l’equip se centra a 
seguir agafant bon ritme i recuperar 
els lesionats lleus, amb vista al partit 
contra el sempre complicat CE Sa-
llent (2/10, 18:00 h). 

Un dels aspectes més perjudicats du-
rant la pandèmia han estat els torne-
jos d’estiu i els de pretemporada, que 
en la seva majoria han estat un any 
cancel·lats. És el cas del Joan Corti-
ella, un trofeu mític en el futbol base 
vallesà, que durant el 2020 no es va 
poder disputar i que enguany arriba 
a la XXIII edició, tot i que en un for-
mat més reduït que en edicions ante-
riors. Aquesta serà, també, la quar-

Es recupera el 
torneig Cortiella, 
un any després

ta edició en la qual el protagonista 
no podrà fer l’entrega dels premis. 
El torneig –que arriba des dels pre-
benjamins fins als juvenils en mas-
culí i femení–es disputarà dissabte i 
diumenge a l’estadi del mateix nom, 
fet que fa entendre la importància 
d’aquest castellarenc per al que va 
ser el club del seu cor. Diumenge a 
les 12 h es farà la tradicional ofrena 
a Fina Moré, vídua de l’exporter i di-
rectiu. Per aquest motiu, el club ha 
volgut rememorar l’estil dels car-
tells dels anys 50 i 60, en homenatge 
al Curti. El club també farà un out-
let de roba esportiva durant el cap 
de setmana. 
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Aquesta ha estat la Festa Major dels 
retrobaments, després d’un any sense 
celebracions, s’han trobat a faltar 
actes tradicionals encara que, tot i no 
celebrar-se, els que sí que s’han pogut 
portar a terme ho han pogut fer amb 
nota. L’adaptació a les mesures de la 
Covid-19 han marcat totes les activi-
tats, però, almenys, s’han pogut cele-
brar amb certa normalitat i l’esport 
no s’ha hagut d’aturar com en l’edició 
del 2020. Els pavellons i locals han vist 
la tornada dels espectadors, que en 
la major part dels actes són una gran 
família, amb els coneguts, amics i fa-
miliars que abans de la pandèmia om-
plien els seients de les grades.

S’han trobat a faltar activitats 
molt massives com el Mou-te de l’Es-
cuderia T3 o la bicicletada, però els 
que han estat no han baixat de nivell 
i s’han pogut gaudir, tal com s’espe-
ra cada Festa Major.

Un dels actes que no han faltat 
els dos dies del cap de setmana han 
estat els escacs. El dia 11 van ser les 
partides simultànies amb el jugador 
castellarenc Marc Torralba, que va 
enfrontar-se a un total de 46 partici-
pants, dels quals va superar 40, va fer 
taules amb un i va perdre amb tres, o 
sigui +43 -3 =1, un fet que la junta di-
rectiva del club va voler agrair. Diu-
menge, les partides ràpides van ser 
les que van envair la plaça Major, 
on Víctor Ribas va ser el vencedor 
dels grans, per davant de Salvador 
Fitó. En la categoria de petits, Nicolai 
Béjar va superar Roger Benet. D’altra 
banda, un total de 583 persones van 
visitar l’exposició dels Col·leccionistes 
de Castellar del Vallès al Mirador, on 
estaven exposats 14 dels millors jocs 
del Museu Nacional d’Escacs, on van 
destacar els jocs de Lewis Chessmen, 
Leonardo da Vinci, Moro Maranao o 
els de les tribus ètniques massai i ai-
xanti, entre d’altres.

El futbol va disputar la LII edi-
ció del Torneig del Vallès (pàgina an-
terior), un clàssic de la pretempora-
da, enfrontant-se al CF Igualada (1-3), 

Bon nivell esportiu de la Festa Major
 Albert San Andrés

mentre que el Centre Excursionista 
va preparar alguns dels actes més 
nombrosos de l’FM (vegeu pàgina 
següent) recorrent el territori cas-
tellarenc amb diferents modalitats.

El bàsquet va aprofitar per 
donar a conèixer les novetats de la 
temporada del primer equip, com el 
cas de Carlos Montero, últim fitxat-
ge del club. Els groc-i-negres es van 
enfrontar al Bàsquet les Franqueses, 
rival que els de Quim P. Alarcón van 
superar sense gaires problemes. La 
nota més positiva va ser poder tornar 
a veure la grada del pavelló Puigverd 
amb més públic i no amb les limitaci-
ons d’aforament, que ho deixaven en 
una simple anècdota.

El mateix cas va viure el Dani 
Pedrosa, on el club grana s’ha esmer-
çat per apropar un esport minorita-
ri a la població amb tastets d’hoquei 
en què els més petits podien provar 

sense compromís. Aquest és potser 
un dels esports de la vila més desco-
neguts i que més sorprèn tothom que 
ho veu i ho prova. El partit entre les 
velles glòries i el primer equip va ser 
un xou remarcable. Bé, també de res-
saca, però és una altra història. Els 
de Ramon Bassols van guanyar per 
6-5 un equip amb figures com Oriol 
Garcia, els recentment retirats Mar-
cel Montllor i Arnau Russell, el por-
ter Sergio Ruiz o Guillem Plans. Un 
equip que encara podria ser com-
petitiu a Primera Catalana, ja que 
la majoria dels exjugadors –de molt 
nivell!– encara ronden els 25 anys.

A l’altra banda del poble, al Jo-
aquim Blume, l’equip de Darío Mar-
tínez es va enfrontar en amistós al 
Montseny, equip que va encaixar un 
total de vuit gols i que només va poder 
fer-ne quatre. Els taronges segueixen 
amb una bona ratxa aquesta tempo-

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

Els actes del Centre Excursionista 

van ser dels més rellevants i 

nombrosos. || CEDIDA

Les bitlles van tornar a tenir protago-

nisme amb el torneig d’FM.|| A.S.A. 

Participants en les partides ràpides d’es-

cacs disputades a la plaça Major.|| A.S.A. 

El bàsquet va disputar el partit de 

presentació al Puigverd, on es van veure 

les novetats de la temporada.|| A.S.A.

El Club Tenis va celebrar un nou 

torneig de pàdel.  || CEDIDA

Els actes del futbol previs al partit van 

ser molt emotius, amb l’entrega de reco-

neixements a antics jugadors.  || A.S.A.

El Dani Pedrosa va omplir-se d’hoquei, 

amb el plat fort del partit entre el primer 

equip i els antics jugadors.  || A.S.A. 

rada i ja esperen amb ganes el debut 
a l’octubre contra l’AE Montornés - 
CFS la Unión B.

Les bitlles tampoc van faltar i 
el torneig organitzat pel Club Bitlles 
Castellar va tornar a omplir les pistes 
del carrer Garrotxa diumenge al matí.

El Club Tenis Castellar va dis-
putar el torneig de pàdel, en què van 
participar 13 parelles femenines i 32 
masculines, i l’acte des del club es va 
qualificar com a “tot un èxit”. L’entitat 
ja prepara la sisena edició del memo-
rial Josep Maria Germà, que donarà 
el tret de sortida aquesta setmana.

Aquests i més actes han tornat a 
situar l’esport com a eix principal de 
les activitats de la Festa Major 21 i una 
vegada més queda palesa la importàn-
cia de l’activitat física en el dia a dia. 
Sobretot sabent d’on venim i havent 
patit prohibicions que ens van deixar 
sense esport durant massa temps.  
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La renovació viscuda al Centre Excursionis-
ta, de la qual va parlar temps enrere la seva 
presidenta, Dolors Martínez, s’ha deixat 
veure durant l’edició d’enguany de la Festa 
Major. El CEC ha estat un dels principals 
eixos esportius amb dos actes amb parti-
cipació massiva en espais oberts: el tastet 
de marxa nòrdica i el tast d’excursionisme.

Aquests actes, però, van estar prece-
dits de la inauguració durant el divendres 
de l’exposició fotogràfica del concurs Joan 
Riera, amb l’entrega de premis al local de 
l’entitat durant el vespre. Dissabte, moni-
tors federats de marxa nòrdica van iniciar, 
a les 10 del matí, una activitat per descobrir 
aquesta modalitat recent i que tants adeptes 
està tenint en els últims anys. La seu del cen-
tre va ser el punt de partida pels grups que, 
guiats pels monitors van recórrer l’entorn 
urbà de la vila. Des del club s’explica que “el 
més destacat ha estat la bona predisposició 
i actitud de tots els participants en un tema 
tan important con és la marxa nòrdica, de 
la qual s’obtenen molts beneficis amb una 
pràctica correcta” i es valora que “hem tin-
gut una molt bona participació i tothom en 
va sortir molt content”.

El tast d’excursionisme va deixar totes 
les localitats exhaurides, a més de gent que 
va afegir-se posteriorment a l’explicació de 

Descobrint els entorns de Castellar

La marxa nòrdica va ser un dels actes organitzats pel Centre Excursionista durant la Festa Major. || CEDIDA

El Centre Excursionista vol obrir-se a la ciutadania amb actes per descobrir la natura i la història de la vila

MUNTANYISME | CE CASTELLAR

les dues historiadores de l’Arxiu d’Histò-
ria de Castellar, que van anar comentant 
el passat i present de la zona amb anècdo-
tes de les masies i les ermites per les quals 
es va passar. “Cal destacar la predisposició 
i la bona voluntat dels propietaris de les er-
mites de Puigverd, Can Ametller, Can Ca-
samada i Can Santpere, que van permetre 
l’accés a les finques i van explicar detalls de 
les famílies i la seva història, a més de la situ-
ació actual en la qual es troben les finques” 
es remarca des del CEC.

D’altra banda, en el vessant més es-
portiu del club, la jove atleta Núria Munta-
da, sòcia del CEC, va aconseguir el tercer 
lloc en la cursa de Sant Hipòlit de Voltregà, 
prova que forma part del Circuit Català d’Es-
coles de Trail, campionat de recent creació.

La pròxima activitat de l’entitat serà 
la 60a edició de la Marxa de Regularitat In-
fantil, el dia 3 d’octubre, amb un recorregut 
de 8,537 km, 329 m de desnivell i un temps 
estimat de 3 h i 10 m. Les inscripcions per 
aquesta edició històrica estan obertes fins 
al 26 de setembre (www.cecastellar.cat) i 
s’hi poden inscriure parelles formades per 
infants de primer de primària, fins a segon 
de l’ESO, mentre que en el cas de les mix-
tes són des de P4 a 1r de primària, i amb una 
persona major d’edat.  || A.S.A.

esports
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Vilabarrakes es va acomiadar de la 
Festa Major d’aquest any amb una 
doble dosi d’energia. Els grups Roba 
Estesa i The Tyets, d’estil completa-
ment diferent, van tancar els concerts 
de Festa Major desfermant emocions. 
Distingides per la manera d’entendre 
la música, el discurs a dalt de l’escena-
ri o el públic a qui atrauen, les dues for-
macions van conxorxar-se involuntàri-
ament per acabar enllaçant una gran 
nit a força de ritmes festius, en català.

L’octet feminista del sud va es-
trenar l’escenari de Vilabarrakes. La 
vetllada no era fàcil. Diumenge. Per a 
molta gent de fora de Castellar, vigília 
del retorn a la feina o a l’aula. Gairebé 
final de Festa Major, ressaca d’emoci-
ons. Com en els concerts de dissabte, 
tot i que les entrades estaven exhauri-
des, alguna cadira buida de qui va re-
servar i no es va presentar.

Però res d’això va semblar impor-
tant. Emmarcades en un escenari lila, 
Roba Estesa va atraure a la immensa 
esplanada del carrer d’Osona una bona 
massa de fans incondicionals, que dis-
paraven la lletra apresa de memòria 
dels darrers àlbums, Dolors (2020) i 
Desglaç (2016). I també públic expec-
tant per descobrir la cada vegada més 

reeixida banda del panorama musical 
català. Aquests últims van descobrir 
la seva música única, d’estil urbà i amb 
lletres reivindicatives, embolicades de 
ritmes folklòrics i de rumba.  

La cantant Gemma Polo no va 
parar d’instar el públic a aixecar-se de 
la cadira i ballar. A seguir les coreogra-
fies de la banda, a entregar-se al ritme, 
amb les mans amunt o “movent la pel-
vis”, tal com va demanar. Amb el puny 
amunt o fent saltirons per l’escenari, 
les lletres del grup feminista van unir 
el públic en la mateixa alegria. La nit 
és nostra, van tocar. I sí, es van apro-

La festa de Roba Estesa i The Tyets
La dosi festiva de 
les dues bandes va 
tancar Vilabarrakes 
per Festa Major

  Guillem Plans

és una putivuelta? Doncs desprendre’s 
del teu grup d’amics en una festa per 
veure amb qui et trobes. I el pipeig? 
Reunir-te amb la colla durant la tarda 
i xerrar de la vida.

“Què es pot fer amb 10 euros?”, 
van preguntar al públic. “Aneu al De-
cathlon i compreu una hamaca, unes 
birres al ‘paki’ i cap a la Mola”. Així és 
com van introduir el seu gran hit, “Ha-
making”. Una de les més esperades, 
que no va faltar. Com tampoc “Tinc 
una casa” o el seu darrer tema amb 
els Amics de les Arts, “Amics, tiets i 
coneguts”. 

piar de la nit.
Amb la seva estampa d’amics 

simpàtics que voldries a la festa d’ani-
versari dels teus fills, The Tyets van 
agafar el relleu movent-se, hiperactius, 
per l’escenari.

El duet es mou en les aigües del 
trap, però no posa mirada torturada, 
ni posat trenca-cares, ni tampoc no 
evoca experiències dissolutes. S’atre-
veix a treure l’ukelele i projecta amb 
bon humor l’imaginari comú d’una ado-
lescència que llisca sense gaires sobre-
salts, entre col·legues despreocupats. 
Ho fan, tal com van reconèixer, amb el 

comodí de l’autotune, que emmasca-
ra electrònicament la veu i els salva 
de desafinar. Van inaugurar l’actua-
ció amb Txarango al Canet Rock per 
trencar el silenci que es va fer entre els 
dos concerts.

Amb l’entrada a escenari del duo 
del Maresme, la nit va transcórrer entre 
lletres juvenils. Referències a finals 
de la sele, al flirteig de la nit i a la pesca 
amorosa a través de les xarxes socials: 
“Tira tres ‘likes’, foto del 2014 / I per 
instadirect, esperar una resposta”.  
I, de passada, van explicar pedagògica-
ment als més grans el seu argot. Què 

Algunes de les integrants de Roba Estesa actuant al nou espai del carrer Osona amb la seva música d’estil urbà i amb lletres reivindicatives. || Q. PASCUAL

CRÒNICA | VILABARRAKES

CRÒNICA | CONCERTS

Posada de llarg de CE1NO

Després d’una primera nit de Vilabar-
rakes passada per aigua, la Diada va 
anar de bracet d’una jornada assolella-
da i temperatures estiuenques durant 
bona part del dia. El Nou Espai del car-
rer Osona es va refer per acollir la pri-
mera nit (ara, sí!) de Vilabarrakes amb 
els concerts del grup castellarenc de 
trap i reggaeton CE1NO i les versions 
de La Banda del Coche Rojo.

“Are you ready? Esteu prepa-
rats?” Amb aquesta declaració d’in-
tencions CE1NO va esperonar el pú-
blic en els primers minuts de la seva 
actuació, que amb un joc de llums i ca-
nonades de serpentines i confeti, van 
omplir de color l’escenari i la pista a 
ritme de música urbana. Es notava 
que jugaven a casa perquè els espec-
tadors, des de la cadira, repetien fil per 

La Banda del Coche Rojo va completar el cartell de la nit de dissabte

randa i amb entusiasme les lletres del 
seu primer disc, Una vida. Makakokain, 
LilBig, LilMore i ElPerinsky, els mem-
bres d’aquest grup sorgit en plena pan-
dèmia, que homenatgen en el seu nom 
a la línia C-1 dels autobusos de la Va-
llesana, acumulen amb poc més d’un 
any una munió de fans i de públic molt 
jove. I l’explicació és ben senzilla: van 
ben servits d’actitud i desimboltura a 
l’escenari pròpies de grups amb molts 
més anys d’experiència, o com ells di-
rien de flow.  

Trap, reggaeton, autotune i lle-
tres en català, castellà i anglès que par-
len de l’èxit a cop de cartera plena, de 
les relacions de parella cuinades a Ins-
tagram, i de la frustració d’una gene-
ració que busca nous horitzons per fer 
un salt endavant i prosperar. CE1NO 

també va convidar dalt de l’escenari el 
sabadellenc Kyro, un altre represen-
tant vallesà d’aquest corrent musical.

Després del pregó de Vilabar-
rakes va ser el torn de La Banda del 
Coche Rojo. El concert va començar, 
com la nit requeria, amb una mica 
de patxanga, i altres himnes de festa 
major com “Bailando” d’Alaska. Per 
no perdre pistonada el grup va se-
guir amb un bloc dedicat a Queen, en 
què la cantant va demostrar una gran 
afinació i presència escènica. Popur-
ris d’èxits d’Operación Triunfo, Brit-
ney Spears, Spice Girls, Backstreet 
Boys, Catarres, Txarango, Ska-P o el 
“Viva la vida” de Cold Play van ser al-
gunes de les píndoles de la cinta d’es-
tiu intergeneracional que va portar a 
Castellar La Banda del Coche Rojo. | 
| ROCÍO GÓMEZ

Els castellarencs CE1NO durant el concert de Vilabarrakes de dissabte passat.|| R.G.
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Els Amics del Country van tancar una tarda dedicada a la cultura al carrer. || AJUNTAMENTEls quatre cantants de La Principal de la Bisbal diumenge al vespre. || Q. PASCUAL

El Ball de Gitanes feia molts mesos que no podia actuar per les restriccions. || AJUNTAMENT Petit & Comité van ser els teloners de Los Mucca al concert de dissabte. || AJUNTAMENT

El terme must és una economitza-
ció  de l’expressió anglosaxona Must 
Have It (‘Has de tenir-ho’) que va en-
cunyar la premsa especialitzada en 
moda per assenyalar les peces o ele-
ments que es converteixen en un dis-
tintiu de la temporada. Una cosa així, 
salvant les distàncies, passa amb La 
Principal de la Bisbal. Els diumenges 
de Festa Major es reserva per a ells: al 
matí amb el concert de sardanes i a la 
tarda el gran concert de Festa Major, 
que enguany s’ha fet al Recinte Firal 
de l’Espai Tolrà.

L’expectació era màxima, tant 
que molts dels assistents al concert –
la majoria gent gran i de mitjana edat– 
feien cua una hora abans que s’obrissin 
les portes sorprenent el mateix dis-
positiu que controlava l’accés perquè 
encara no estava muntat. De mica en 
mica, les cadires del Recinte Firal de 
l’Espai Tolrà es va anar omplint d’as-
sistents, delerosos de seguir el reper-
tori de l’orquestra. Gent gran, sobretot, 
però també fills i filles que acompanya-
ven els seus pares al concert.

I La Principal de la Bisbal no 
va defraudar. El tenor Xavi Benítez, 
la soprano Fàtima Ayats, la mezzo-
soprano Anna Quintana i el baríton 
Iago García van fer les delícies d’un 
públic totalment lliurat amb un re-
pertori de cançons de tor arreu del 
món. Així, el videowall que tenia l’or-
questra al darrere indicava el país de 
procedència de cada tema: els Estats 
Units, Mèxic, l’Argentina, Rússia, Ità-
lia... El periple musical va acabar amb 
la sardana Girona m’enamora. Però el 
repertori estava ple de cançons idò-
nies per picar l’ullet a les noves gene-
racions. Així, es van atrevir amb The 
Show Must Go On de Queen amb un 
impressionant doll de veu d’Ayats o 

Tarda de música i cultura popular
Diumenge va 
ser el torn de La 
Principal de La 
Bisbal i actuacions 
de cultura popular

 Jordi Rius

l’“Escriurem” de Miki Núñez versio-
nat per Iago García. També es van can-
tar diverses cançons de Lluís Llach i 
els diferents solistes van fer solos amb 
els seus instruments. Com sempre, i 
amb el públic aixecant-se de la cadira, 
l’orquestra va finalitzar la seva inter-
venció interprentant “El cant de la se-
nyera”. Al final, els comentaris del pú-
blic eren que els havia agradat molt el 
repertori i que l’any que ve repetiran 
perquè a la Festa Major no pot faltar 
La Principal de la Bisbal.

ball de bastons, gitanes i country

Si La Principal de la Bisbal era el cen-
tre d’atenció de l’Espai Tolrà, la plaça 
Major era l’escenari de l’actuació del 

Ball de Bastons, Gitanes i country. 
Després de mesos sense poder sortir 
al carrer, les dues colles van aplegar 
nombroses persones al voltant de la 
plaça. El membre de Ball de Gitanes, 
Albert Cornet, va avançar que, per 
aconseguir més dansaires a l’entitat, 
es buscarà un nou sistema per fomen-
tar la participació. 

Els darrers en actuar van ser els 
Amics del Country de Castellar que, 
tot i haver-hi una gran participació, 
malgrat la Covid-19, es van queixar 
de la manca d’il·luminació  al lloc as-
signat i es van sentir “menystinguts 
grollerament” i , de fet, “no és la mi-
llor manera de fer poble, oi?” es pre-
guntava l’entitat en un comunicat. 

+MÚSICA

La tarda de la Diada estava reservada 
per als grups locals i de la comarca: 
d’una banda, Nothing Re i Firewood 
Band a l’Auditori i Los Mucca i Petit 
& Comité a la plaça d’El Mirador. 
Nothing Re és un duet acústic format 
per Diego López i Òscar Tortosa l’any 
2019 a Castellar del Vallès, arran de 
les Jam Session que es feien cada 
dijous al Calissó, on participaven 
diferents músics amb diferents estils.

Una Festa Major per 
als grups locals

A l’Auditori van actuar amb temes 
propis, tant en català com en castellà, 
amb la col·laboració de Bruno Aguas-
ca a la percussió.La seva actuació va 
precedir la de la banda sabadellenca 
Firewood Band. Més tard, a la plaça 
d’El Mirador, Petit & Comité, un grup 
castellarenc format pel cantant Manel 
Rovira, el baixista Álvaro Raigón i 
el bateria Carles Garcia ‘Rutu’ va 
escalfar la nit amb les seves versions 
de rock espanyol. Los Mucca, la banda 
de Terrassa amb els castellarencs 
Adrián Velasco i Sergi Camps, va 
tancar la nit amb la interpretació dels 
temes dels quatre EP independents 
i tres ‘singles’ que han editat.
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El grup d’animació familiar Ambau-
ka va reunir fins a 800 persones al 
recinte firal de l’Espai Tolrà, dissab-
te a la tarda, per Festa Major. Prèvi-
ament, i per streaming, es va donar 
l’oportunitat als infants de veure 
la pel·lícula Ambauka i el fantasma 
Bububú, que situa la història en una 
casa abandonada, espai on els per-
sonatges –els intèrprets de la com-
panyia Ambauka– es troben amb un 
fantasma, però que en aquest cas no 
és pas malvat ni fa por. El film, que 
també es va poder recuperar per la 
pantalla el dia 4 passat, va molt bé 
per situar la història, de manera que 
quan hom hi arriba ja té clar qui són 
els Ambauka.

La companyia de Molins de Rei, 
formada per monitors d’esplai, porta 
la motxilla plena d’estils musicals: 
reggae, ska, rock, folk, rap, rumba, 
i molt i molt de ritme. Aquesta és la 
nota dominant dels Ambauka. Per 
això, i tristament amb pandèmia, que 
no es pugui ballar és una mica una 
murga, però tot i així, els Ambauka 
ja tenen altres mecanismes per fer 
moure l’esquelet a l’audiència, com 
el moviment de braços i peus. Un 

altre dels elements característics 
dels Ambauka és l’aspecte teatral. 
En aquest sentit, el grup no només 
canta cançons, sinó que també relata 
aventures i explica històries. Això el 
fa un grup d’animació ben complet, 
que connecta amb el públic. Si bé 
és cert que, dissabte, aquest públic 
comptava amb infants molt menuts, 
que són difícils de mantenir asseguts 
a la cadira durant tanta estona, els 
Ambauka van aconseguir fer ballar.

presència dels gegants

També van ser molt aplaudits els Ge-
gants de Castellar de l’ETC i els Ge-
gantets del Sol i la Lluna, que dissabte 

Bona acollida dels actes infantils
El grup d’animació 
Ambauka i el circ  
amb música ‘Violeta’ 
van ser aplaudits  
per Festa Major

  Marina Antúnez

van obrir l’activitat a l’Espai Tolrà. 
Després de tant temps, van oferir 
una ballada a petits i grans que va 
entusiasmar, acompanyats de mú-
sica tradicional de gralla. Castellar 
ja tenia ganes de retrobar-se’ls, se’ls 
trobava molt a faltar. 

dolça ‘violeta’
Violeta, amb el Col.lectiu La Persiana 
i Venancio y los Jóvenes de Antaño 
va ser la proposta de concert-caba-
ret-circ que va tenir lloc a la tarda, 
en aquest cas a la plaça de Catalunya. 
El grup, format per músics, acròba-
tes i ballarins, va sorprendre el pú-
blic amb una proposta enginyosa i 
divertida, atrevida i fresca. 

Sota la direcció de Joan Ramon 
Graell, amb la intervenció de Grisel-
da Juncà, Tomeu Amer, Asvin López, 
Sílvia Capell, Sergio González, Debo-
rah Cobos , i els músics Jordi Serra, 
Dani Álvarez, Leo Torres, Arnau Be-
renguer, Bernat Torras, i el castella-
renc Gerard Cantero.

A ritme de bolero, però també 
ritmes caribenys i cubans, i fins i tot 
amb partitures de jazz i algun hit 
fàcilment reconeixible, la banda de 
músics formada per veu, guitarres, 
bateria i percussions, i trompeta, 
acompanyava els acròbates i trape-
zistes amb les piruetes, que sembla-
ven sorgides de la improvisació, però 
que demostraven destresa tècnica. 
Les seves ganes de compartir amb el 
públic el bon rotllo i la diversió es va 
fer palesa fins al final, quan van pro-
posar al públic uns bisos a ritme de 
música, perquè tothom s’afegís ba-
llant a les seves cançons. Per a les fa-
mílies, aquesta va ser una bona ma-
nera d’acomiadar la Festa Major. 

Moment del concert d’Ambauka, al recinte firal de l’Espai Tolrà. || M. ANTÚNEZ

Imatge de la trobada de la primavera passada al Puig de la Creu. || Q.PASCUAL

Diumenge 19 tindrà lloc la 19a Tro-
bada de Tardor al Puig de la Creu 
organitzada pels Amics del Puig de 
la Creu. En cas de pluja, l’acte que-
daria suspès.

La proposta litúrgica s’iniciarà 
amb els Cants a Lloança a les 7.30 h, 
fent una connexió amb la pregària 
de laudes de l’Abadia de Montser-
rat, a l’interior de la capella. 

A les 9.30 hores s’obriran les 
portes fins a les 13.30 hores perquè 
tothom qui ho vulgui pugui visitar 
el pati interior, visitar la capella ro-
mànica i accedir al terrat i al torreó. 
Les entrades seran esglaonades i re-
gulades i l’ús de la mascareta serà 
obligatori per a tothom que acce-
deixi a l’interior. 

S’oferirà un esmorzar a base 

19a Trobada al Puig de la Creu
de pa amb tomàquet i botifarra per 
un preu de cinc euros i també hi 
haurà servei de begudes. 

Aquesta vegada, els visitants 
també podran parar atenció a una 
exposició que s’ha muntat per expli-
car el projecte Entorns el Puig de la 
Creu. Es presentarà a les 12 h a l’in-
terior de la capella. Aquest projecte 
es concreta en un tancament peri-
metral de l’edifici, per garantir-ne 
la conservació, i també de l’habili-
tació d’un camí de circumval·lació 
accessible per a tothom.

A les 12.30 hores hi ha prevista 
una audició de sardanes amb Aires 
de Castellar del Vallès al pati inte-
rior de l’edifici, sense ballada. Les 
portes  del rectinte es tancaran a les 
13.30 hores.L’aforament serà lliure 
però limitat i regulat per seguir el 
protocol de les mesures anti-Covid.   

Santa Maria del Puig de la 

CAP DE SETMANA | AMICS DEL PUIG DELA CREU

FESTA MAJOR | CONCERT FAMILIAR  I CIRC

  M. A. Creu és una església romànica del 
municipi de Castellar del Vallès in-
closa en l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. Està 
situada molt a prop de Sentmenat, 
en la part més alta del puig del ma-
teix nom, a 664 metres d’altitud.

És una església d’una sola nau, 
absis de pedra ben treballada i dues 
absidioles. La porta d’accés a l’es-
glésia i el campanar de planta qua-
drada estan refets a partir del nivell 
de la teulada de l’església. L’esglé-
sia és dins d’un clos emmurallat i 
tancat. 

Les obertures de l’edifici són 
una finestra a l’absis i dos ulls de 
bou als murs de llevant i de ponent, 
a més d’una petita obertura a l’absis 
nord. La porta d’accés, a la banda 
nord, és d’arc de mig punt. L’esglé-
sia està dedicada a la Mare de Déu 
dels Dolors. 

‘Violeta’, de La Persiana i Venancio y Los Jóvenes de Antaño, a la pl. Catalunya || M. A.
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PROJECTE | BIBLIOTECA

La Biblioteca Municipal Antoni 
Tort participa a l’ODIS, un perso-
natge que serveix d’eix conductor 
d’un dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible a les bibliote-
ques de la Xarxa del Vallès Occi-
dental 2 - Terrassa. 

Des que el 25 de setembre 
del 2015 va ser aprovada per l’As-
semblea General de Nacions Uni-
des l’Agenda 2030 de Desenvolu-
pament Sostenible, amb l’objectiu 
d’erradicar la pobresa, lluitar con-
tra la desigualtat i la injustícia i 
posar fre al canvi climàtic, aquesta 
agenda marca l’acció global i con-
figura un full de ruta d’actuació. 
El personatge de l’ODIS serveix de 
fil conductor d’algunes de les acti-
vitats que es duran a terme a les 
biblioteques a partir del mes d’oc-
tubre. En total, a la xarxa de bibli-
oteques que conformen la xarxa 
‘Filadores’ de Biblioteques infan-
tils de la zona del Vallès Occidental 
2 - Terrassa, n’hi ha 17, com també 
17 seran els objectius.

La biblioteca de Castellar del 
Vallès serà la primera a oferir una 
activitat per posar l’accent en un 
objectiu: erradicar la pobresa a tot 
el món i en totes les seves formes. 

A partir del dia 1 d’octubre, 
es posarà a disposició dels usuaris 
una selecció de documents relaci-
onats amb el tema, i senyalitzats 
amb un pictograma específic. Hi 
haurà una guia de lectura infantil 
que es podrà consultar a https://
genius.diba.cat/ods, que també es 
podrà descarregar en PDF.

Els mares i pares podran 
completar aquesta guia amb una 
selecció més àmplia de documents 
a la biblioteca virtual de la Diputa-
ció, i aconseguir un passaport en 
paper i virtualment que explica el 
projecte i que consta de 17 reptes 
virtuals, per fer a casa o a la bibli-
oteca, i 17 reptes específics per vi-
sitar totes les biblioteques que es 
puguin, quan la situació sanitària 
ho permeti.   

Els primers reptes, el general 
virtual i l’específic de la Bibliote-
ca Antoni Tort, ja estaran a punt a 
principis d’octubre. Es podrà acce-
dir al calendari d’activitats de di-
namització a través d’un codi QR 
lligat a la biblioteca virtual. 

hora del conte

La primera activitat presencial 
relacionada amb la temàtica de 
la pobresa que s’ha programat a 
la Biblioteca Antoni Tort presen-
cialment tindrà lloc el dia 16 d’oc-
tubre, a les 11.30 hores, i serà en 
forma de l’hora del conte. Anirà 
a càrrec de la sabadellenca Sílvia 
Ricart (Pepa Florida), que porta-
rà la proposta infantil Contes per 
obrir finestres.   || M. A.

La lluita 
contra la 
pobresa 
infantil

Gisela Pou, a la Setmana del Llibre en Català, mostra el seu darrer llibre. || CEDIDA

L’escriptora castellarenca Gisela 
Pou ha publicat un nou llibre infan-
til. Es titula El llop de les pomes ver-
des i surt a les llibreries amb Bindi 
Books i la col·lecció Punt, una edito-
rial novella “que va néixer el gener 
del 2020 i que se n’ha sortit prou 
bé”, apunta Pou. 

El llibre s’ha pogut adquirir a la 
Setmana del Llibre en Català, que se 
celebra aquesta setmana a Barcelo-
na i, segons apunten des de l’edito-
rial, ha tingut molt bona acollida, 
“n’estic molt contenta”. La Setma-
na del Llibre en Català d’aquest 2021 
ha estat un èxit de públic i de presèn-
cia d’editorials.

Pou va ser convidada dilluns a la 
cita de la ciutat comtal per recollir el 
premi Atrapallibres, un guardó que 
ja li havien concedit al mes de maig, 
de manera virtual, tots els nens i nens 
que havien votat pel llibre Palmira i 
l’efecte crisàlide, de l’editorial Edebé, 
però que encara no havia pogut re-
collir personalment. “Ara ens hem 
vist les cares amb els nens i m’han 
donat el premi”. Juntament amb 
Pou, també hi van assistir la resta 
de guardonats. 

El llop i les pomes verdes parla de 
la por interna, la que té intrínseca tot 
ésser humà. Està escrit en primera 
persona, parla un personatge prota-
gonista “que no és nen o nena, ja que 
no es diu en cap moment”, de la seva 
relació amb els seu pare, i de la por 
que té “i que encarno amb el llop”. 

Gisela Pou publica un llibre 
infantil que aborda la por

AUTORA |  NOVETAT

En aquest sentit, la història 
tracta de posar nom a les pors, “en-
tendre també què és el llop i re-
conciliar-se amb aquest personat-
ge que sempre és el malèfic dels 
contes”. Recordem, per exemple, 
Els tres porquets, Les set cabretes, La 
caputxeta vermella, per exemple. El 
llop és la figura “estel·lar, és el do-
lent dels contes”. 

Al llarg de la nostra vida, les 
pors continuaran; la por al cap de la 
feina, al matrimoni que no va bé, a 
uns exàmens, a agafar un avió, etc., 
pors que segur que tindrem, “i cal 
posar-los nom per alleugerir-les”. 

Pou ha documentat el tema de 
la por a través de la seva relació amb 
els nens. La por a la foscor, per exem-
ple, és una cosa ancestral, tots els és-
sers humans han tingut por, “i per 
això hem sobreviscut a les feres 
quan vivíem a les cavernes, i per 
això fèiem foc”, apunta Pou, que re-
corda que una amiga escriptora que 
feia històries de monstres li va dir un 
dia que “estem aplanant molt tots 
aquests monstres que hi ha als con-
tes clàssics”. Però aquests monstres 
els anirem trobant al llarg de la vida 
amb altres formes. “Aquests mons-
tres després t’ajuden a entendre 
que a la vida has de saber gestio-
nar les pors”. 

L’editorial Bindi Books va de-
manar a Pou si tenia alguna obra per 
publicar. Ella havia deixat en stand by 
aquest conte després d’haver-lo pre-
sentat al premi Emili Teixidor l’any 
2020, i que havia guanyat Anna Fité, 
però que va quedar allargat un any és 
per culpa de la pandèmia. “Ens van 
dir que qui volgués podia treure 
els originals i és el que jo vaig fer”. 
El llibre compta amb les il·lustracions 
de Roser Argemí, “que ha fet uns di-
buixos molt explicatius i austers”. 
Només un xic de verd trenca el blanc 
i negre, “de manera que es fa èmfa-
si en el text”, afegeix Pou.  

L’escriptora castellarenca ha participat 
en la Setmana del Llibre en català, on ha 
recollit el premi Atrapallibres del ClijCAT

  Marina Antúnez

El castellarenc Ivan Pérez ha publi-
cat El señor de Merenisse, el primer lli-
bre d’una saga que l’autor vol allargar 
amb uns 4 llibres més. L’ha publicat 
amb l’editorial Círculo Rojo. 

El volum plasma, en petits re-
lats, històries èpiques fantàstiques 
i de ficció. Com a gran amant del ci-
nema, Pérez evoca el seu univers en 
una història que “vaig trigar molts 

Nova lectura de ficció d’un autor local
Ivan Pérez publica 
‘El señor de 
Merenisse’, una 
novel·la èpica 
de fantasia

  M. A.

LITERATURA  |  NOVETAT

Ivan Pérez ha publicat el primer llibre d’una saga, ‘El señor de Merenisse’. || CEDIDA

anys a poder organitzar i seleccio-
nar”. Va començar a redactar el lli-
bre en temps de pandèmia, i ara ha 
vist la llum. 

En les seves 274 pàgines, el lec-
tor hi pot llegir una història que en-
fronta dues civilitzacions de dues 
classes d’humans. En una terra ima-
ginària, que en temps antics estava 
dominada per cinc grans dracs, un 
home que prové d’un dels dracs s’ena-
mora d’una humana. Merenisse, nom 
que apareix al títol de la novel·la, és la 
ciutat més important el regne d’Erta 
que imagina i relata Pérez. 

“El llibre parla de la immor-
talitat, la mortalitat, l’amistat, 
l’amor i la lluita entre humans”, 
diu Pérez. Les fonts d’inspiració 
d’aquest autor són Stephen King, 
Anne Rice, Arturo Pérez-Reverte, 
“Tolkien m’agrada però més en la 
versió cinematogràfica”.   
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS

del 18 al 26 de setembre de 2021

DIVENDRES 17
 
20 h - PROJECCIÓ
DocsBarcelona del mes:
 “Com jo vulgui (As I Want)”
Auditori Miquel Pont
Org.: CCCV i Aula d’Extensió 
Universitària

DISSABTE 18
11 h - PROPOSTA
Sessió informativa sobre 
la marxa nòrdica
Confirmeu assistència a 
marxanordicavalles@gmail.com o 
als tel. 618796010 o al 660871152 
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: MNV Marxa 
Nòrdica Vallès

DIUMENGE 19 

De 9 a 13 h -  PROPOSTA
19a Trobada de Tardor al Puig 
de la Creu
Puig de la Creu
Org.: Amics del Puig de la Creu

18 h - MÚSICA
Concert del grup Temps de Música
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

DILLUNS 20
19.30 h – PROPOSTA
Taller d’escriptura amb Cos de Lletra
Inscripció a la Biblioteca
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

DIVENDRES 24 

17 h  - PROPOSTA
Sessió informativa sobre la 
marxa nòrdica
Confirmeu assistència a 
marxanordicavalles@gmail.com o als 
tel. 618796010 o al 660871152 
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: MNV Marxa Nòrdica Vallès

DISSABTE 25 
17 h i 20 h - ESPECTACLE
Una nit amb el Mag Lari
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament

DIUMENGE 26
06 h -  ESPORT
30a Travessa Castellar – 
Montserrat
Inscripcions fins al 20 de setembre. 
Més info a www.cecastellar.cat
Sortida: Plaça del Mercat
Org.: Centre Excursionista Castellar 

DocsBarcelona del Mes
‘Com jo vulgui (As I want)’
Divendres 17 · 20 h · Auditori Municipal

Torna una de les projeccions del 
DocsBarcelona del Mes. Aquest 
cop, amb un film coproduit per 
Egipte, França, Noruega, Palestina i 
Alemanya que aborda la indignació de 
les dones egípcies -arrel de les viola-
cions en grup-, que va desencadenar 
grans protestes.

Taller de recerca de feina online: “Si la vida et dona llimones, fes llimonada”
Taller online
Del 17 de setembre al 23 de setembre · Org.: Servei Local d’Ocupació
Exposició retrospectiva de Domènec Triviño
Fins al 22 de setembre ·Dimarts i dijous, de 17 a 19 h · Carrer de la Mina, 9
Org.: Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història
Exposició fotogràfica del concurs Joan Riera
Fins al 29 de setembre · Dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 h
Local del Centre Excursionista de Castellar · Org.: CEC
Classes de country
Cada dimecres, de 19 a 20 h (1r nivell) i de 20 a 21.30 h (2n nivell), i cada dijous, de 20 a 
21.30 h (3r nivell) · Sala Blava de l’Espai Tolrà · Org.: Amics del Ball de Saló

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 17 CASANOVAS 
DISSABTE 18 CATALUNYA 
DIUMENGE 19 CASTELLAR 
DILLUNS 20 ROS 
DIMARTS 21 PERMANYER 
DIMECRES 22 CATALUNYA 
DIJOUS 23 FENOY 
DIVENDRES 24 EUROPA 
DISSABTE 25 FENOY 
DIUMENGE 26 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

penúltima

11/09/21   
Carmen Samsó Juanmartí                            
de 95 anys

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

Farmàcia Yangüela
Ctra. Sentmenat, 1 · T. 93 714 52 89

www.farmaciayanguela.com

Consells per reduir el 
consum de sucre

Recoma-
nació

Després dels possibles excessos dels quals hem pogut 
abusar aquest estiu és habitual que, a la tornada a la 
rutina, ens agafem un temps de desintoxicació i bons 
hàbits alimentaris. L’excés de sucre és un dels con-
sums abundants durant les vacances i reduir-lo en 
la nostra dieta només requereix de pocs sacrificis o 
nous hàbits saludables: 
1. Menjar de manera regular. Quan deixem passar 
massa estona sense ingerir aliment és fàcil que apa-
regui el desig de menjar dolç per recuperar l’energia. 
2. Escollir aliments integrals. Com menys proces-
sat sigui l’aliment, menys possibilitats té de conte-
nir sucres refinats. 
3. Incorporar proteïnes i/o greixos vegetals en cada 
àpat. D’aquesta manera estarem contribuint a con-
trolar els nivells de sucre. 
4. Especiar els aliments. Si afegim, per exemple, canye-
lla o nou moscada als aliments, aconseguirem un sabor 
lleugerament més dolç, i reduirem el desig de sucre.
5. Fer exercici. L’activitat física contribueix a redu-
ir la tensió, incrementar l’energia i reduir el desig de 
consumir aliments dolços. 
6. Dormir les hores recomanades. Quan estem can-
sats, és habitual recórrer a aliments dolços per obtenir 
energia de manera ràpida i contrarestar el cansament. 
7. Llegir bé les etiquetes abans de consumir els ali-
ments per reconèixer els nivells de sucre, i familiarit-
zar-se amb termes com fructosa, sucrosa o sucre refinat.
8. I molt important! Eviteu anar a comprar quan 
tingueu gana! S’ha demostrat que comprar quan es 
té gana suposa omplir el cistell de tot allò que entra 
pels ulls.

@jninerola @pastoreta26 @cancarnercoop
Castell de focs Tast d’excursionisme Festa Major passada per aigua

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

És una imatge del 14 d’abril de 1941, que mostra un grup de dones que va portar la imatge de la Ma-
rededéu de Les Arenes des de Sant Feliu fins a l’ermita de Les Arenes. És una de les imatges que 
va il·lustrar l’exposició commemorativa del 80è aniversari de la portada de la imatge, que es va fer 
el passat 8 de setembre durant la Festa de les Marededéus Trobades, un dels actes previs a la ce-
lebració de la Festa Major d’enguany. || FOTO: ARXIU CENTRE D’ESTUDIS DE CASTELLAR-ARXIU D’HISTÒRIA

Portada de la imatge de les Arenes, abril 1941

“Jo diria que he fet tot el que he volgut”
Jean-Paul Belmondo
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la contra

Raúl Bentué

Governar va més enllà 
de colors. L’objectiu és 
fer el millor pel poble

Assessor de finances i regidor a Boltaña

C
E

D
ID

A
Amant de la natura i els viatges, el Raúl fa dos anys que 
és 1r tinent d’alcalde i regidor d’Esports i Economia al 
municipi de Boltaña, però reconeix que té el cor dividit 
entre aquest petit poble aragonès i Castellar del Vallès. 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Molt actiu
Un defecte que no pots dominar?
Impacient
Una persona que admires?
Josep Maria Gay de Liébana
Un plat?
Els canelons
Un grup de música?
U2
Una pel·lícula?
‘Cartas a Julieta’
Un llibre?
‘Como fuego en el hielo’ , de Luz Gabás
Una ciutat?
San Gimignano, a la Toscana
Un viatge per fer?
Nova York
Un racó de Castellar?
El Puig de la Creu
Un desig?
Que acabi la pandèmia i siguem feliços

”

“

· Què et va portar a Boltaña?
Soc mig de Boltaña, o com se’ls diu 
aquí, soc mig pelaire. El meu pare és 
nascut a Boltaña i la meva mare, a 
Sabadell. Quan vivia a Castellar hi 
venia durant les vacances d’estiu, els 
ponts, perquè hi tenim casa. De Bol-
taña ens agrada tot: l’entorn, el poble, 
la gent, els amics. El 2013 vaig tornar 
per viure-hi. Afortunadament, les 
tecnologies han avançat molt i ara 
és possible teletreballar, cosa que 
fa 30 anys era impensable. Ara pots 
treballar un dia a Boltaña, i l’endemà 
des de Castellar. És una decisió que 
vaig prendre abans de la pandèmia. 

· Les dues viles s’assemblen en 
algunes coses, com el patrimoni 
natural. Allà et sents com a casa?
I tant! A Castellar i Boltaña surts de 
casa i pots córrer per la muntanya 

i pels camps: per Can Casamada, 
Can Santpere o Navaín, per exem-
ple. Evidentment, a Boltaña el pai-
satge és diferent per la proximitat 
amb els Pirineus. 

· Com et capbusses en la política?
Havia anat a les llistes del PP en les 
eleccions i des de fa dos anys formo 
part de l’equip de govern, soc regi-
dor d’Economia i Esports. Sempre 
he estat molt vinculat a activitats es-
portives. Per exemple, he jugat amb 
els veterans de la Unió Esportiva 
Castellar i tinc molt amics al club. 
El meu germà també va jugar-hi. 
Quant a l’economia, aquesta face-
ta està vinculada amb la meva pro-
fessió. Per a mi la política és una ex-
periència nova, el fet de conèixer el 
món de la política, que és diferent del 
sector de l’economia privada. La po-
lítica local és diferent que en altres 
àmbits. Governar va més enllà dels 
colors i l’objectiu és fer el millor pel 

poble. Aquí, per a mi no hi ha rivals. 
Equip de govern i oposició hem de 
sumar tots. 

· Heu notat la revifada del turis-
me de proximitat?
Aquest estiu ha estat brutal. A Bol-
taña hi ha més de 1.100 persones em-
padronades, però hi viuen aproxima-
dament 800. Durant les vacances ha 
vingut moltíssima gent. Per tot el que 
he pogut copsar després de parlar 
amb empresaris i persones del sec-
tor, fins i tot als municipis de la co-
marca del Sobrarbe hem arribat al 
col·lapse. Els allotjaments turístics 
estaven complets, hi havia molta gent 
al riu, a la Gorga... Som pobles molt 
bonics però petits, i hem d’aprendre 
a gestionar-ho. De tota manera, a Bol-
taña fa una dècada que va començar 
a augmentar el turisme, sobretot de 
gent que vol fer excursions, córrer o 
ciclisme de muntanya. Les rutes i el 
turisme rutal tenen molt èxit. 

· A Boltaña hi ha més veïns de 
la nostra vila. Quin és l’origen 
d’aquesta colònia castellarenca?
La casualitat. La migració d’alguns 
aragonesos que van marxar a la ciu-
tat per guanyar-se la vida una mica 
millor va portar molta gent al Va-
llès, a la zona de Sabadell i Castellar. 
Conec algunes famílies molt arrela-
des a Castellar i a  Boltaña. Les dues 
viles tenen tantes coses en comú que 
valdria la pena presentar els dos al-
caldes, que comparteixen cognom, i 
fins i tot fer alguna activitat conjunta.

· Combines la teva faceta de re-
gidor amb la d’assessor de finan-
ces amb Masetur.
Sí, a Castellar ens coneix pràctica-
ment tothom. Masetur és una agèn-
cia de viatges però també ens dedi-
quem a l’assessorament econòmic 
d’empreses. Darrerament ens hem 
avessat més a l’assessorament, però 
també continuem treballant la part 

de viatges, que segueix activa. És un 
sector que ha patit molt amb la crisi 
de la Covid-19, i que ha canviat molt 
en els últims anys. A la política m’hi 
dedico perquè m’agrada, però la part 
professional és la d’assessorament i 
direcció financera. Tenim despatx a 
Boltaña i a Castellar. Estem prepa-
rant una pàgina web nova per a Ma-
setur Br Gestió.

· Recomana’ns una ruta a peu per 
Castellar del Vallès.
M’agrada molt fer la passejada de 
Can Casamada quan és temps de 
mongetes del ganxet, i tornar per 
Can Santpere. És una passejada fàcil 
de fer, apta per a tothom. Surts del 
poble i hi respires natura i tradició. 

· I de Boltaña?
Paga la pena, encara que sigui un 
esforç, pujar la muntanya de Nava-
ín, i des d’allà veure les vistes i gau-
dir d’una gran sensació de llibertat.

 Rocío Gómez


