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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

FESTIVAL PER LA INCLUSIÓ | P 02

OBITUARI | P09

Manel serà el
plat fort de la 3a
edició del SUMA+

Ha mort Artur
Boardman, el
mossèn de la vila

GASTRONOMIA | P 03

Torna el CorreTapa
Castellar celebra la 6a edició del 8 a l’11 de juny
amb una vintena d’establiments participants

Representants municipals i dels col·lectius i establiments que donen suport a l’edició d’aquest any del CorreTapa en una imatge d’aquest dimecres amb el cartell de l’esdeveniment. || Q. PASCUAL
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tema de la setmana

Marató per la Diversitat
L’AGENDA DE LA MARATÓ

SUMA | MARATÓ

Els Manel tornen pel Suma+
Són un dels plats forts de la Marató per la Diversitat i presentaran l’últim disc, ‘L’amant malalta’
Rocío Gómez

Manel visita de nou Castellar del Vallès. En aquesta ocasió ho fa en el marc
de la 3a Marató per la Diversitat que
organitza Suma+ Castellar, i que tant
aquest dissabte com diumenge, omplirà l’Espai Tolrà de concerts, cultura popular, tallers i una fira d’entitats.
La comunitat educativa estreny els
vincles amb entitats, clubs esportius
i tot el col·lectiu del tercer sector per
afavorir la inclusió a les aules.
Manel actuarà aquest dissabte
a partir de les 23.30 h a l’Espai Tolrà,
després de Clara Peya que està previst que comenci a les 21 h. La banda
va fer ballar Castellar el 2016, com un
dels caps de cartell de la Festa Major,
amb les cançons del disc Jo competeixo. Ara tornen amb un nou àlbum sota
el braç: L’amant malalta. “Tot i que
a Castellar presentarem ‘L’amant
malalta’, també repassarem els discos anteriors: des de ‘Els millors
professors europeus’, fins aquest
últim”, explica Martí Maymó, baixista del grup. Per tant, la nit de dissabte
sonaran a la plaça de la Fàbrica Nova
himnes del grup com “Sabotatge”,
“Teresa rampell”, “Al mar!”, “Per la
bona gent”, “La cançó del soldadet”.
Tot i que la banda no coneixia
la plataforma Suma ni les iniciatives
que ha dut a terme per aconseguir
recursos per atendre la diversitat a
les aules, o les accions de sensibilització, Maymó mostra el seu suport
a les reivindicacions de l’entitat, “a

DISSABTE 28 DE MAIG
UNIVERSUM+ - 10 h a 20 h - Espai Tolrà
10 h Conta contes Baldufa: La Fada Arlet
· CAC · Escacs (Tot el matí) · Ludoteca
(Tot el matí) · La Taca, Kids&Us
(Pintacares, Globoflèxia, Xapes) (Tot
el matí · Càpsules formatives DUA ·Fira
entitats (durant tot el matí a l’Espai firal)
10.30 h Teatre Kids&us · Coral Sant
Esteve
11 h Ralet Ralet · Noemí Font ·
Ratolina Emma · Enric Aguilar
12 h Concert de Xiula
13.30 h Ball de Bastons · Castellers
· Vermut
16 h Bitlles Catalanes · Gimcana
amb Esplais (Tota la tarda) ·
Ludoteca (Tota la tarda) · Tennis
amb el CTC
16.30 h Dansa Parc
17 h Conta contes: La Bet i el Tea ·
Dansa inclusiva · Clau de Sol

Imatge promocional de la nova gira del grup Manel, que actuarà dissabte. || M. GRAU

17.30 h Zumba

favor dels infants i de la inclusió
a les aules”.
El grup es troba immers en la
celebració del seu 15è aniversari,
una xifra que convida a la celebració però també a la reflexió. “Hem
canviat molt des del 2007. El juny
farem 15 anys. Hem canviat sonorament”, assegura. “Quan has fet
tants concerts com nosaltres, que
n’hem fet més de 500, aprens moltes coses i crees rols que canvien
la banda”, apunta.
Després del parèntesi de gai-

rebé dos anys de pandèmia, Manel
es prepara per a un estiu ple de concerts en què aprofitarà per presentar l’últim EP. “Ve un estiu que serà
força bo, que serà normal, i el volem
aprofitar. La pandèmia ens va complicar la vida, com a tothom. En el
nostre cas i del sector que representem, el de la música en directe,
sembla que podem mirar endavant
i tornar a fer concerts amb normalitat. Han estat pràcticament dos
anys en què no ho hem pogut fer”,
assevera Maymó.

Tanmateix, el baixista reconeix que la gira de concerts té un
toc diferent a les gires anteriors
perquè les cançons no acaben de
sortir del forn. El disc es va publicar el 2021 i el públic coneix les
cançons amb el so d’estiu perquè
no les han pogut rodar tant com
voldrien en directe. “A principis de tardor tancarem la gira
i decidirem què volem fer. Fins
que no acabem els concerts no
decidim cap a on volem anar”,
confessa.

18 h Cercavila · Gegants ·
Tucantandrums · Atabalats · Diables
20 h Concerts de Roger Padrós, Un
Aplauso para Mí, Clara Peya i Manel
DIUMENGE 29 DE MAIG
10 h Rosa Fité
11 h Concert Dàmaris Gelabert
13h Swing vermutaire

Un concert amb intèrpret de llengua de signes
El músic Roger
Padrós actuarà
dissabte a les
20.45 hores amb
la seva banda

Rocío Gómez

Roger Padrós serà un dels teloners
dels concerts de dissabte de la Marató per la Diversitat. Trepitjarà Castellar amb la seva banda per presentar
les cançons del seu primer disc, que
a hores d’ara s’està cuinant a l’estudi
de gravació. És una prova de foc per
veure la resposta del públic i per calibrar la banda que l’acompanyarà en
el tour de concerts que oferirà en els
propers mesos. “L’àlbum que publicaré inclourà cançons que hem anat
preparant en els últims tres anys.
Algunes de les cançons les estrena-

ré a Castellar, no les he tocat mai en
directe”, explica Padrós.
Al festival de Suma l’acompanyarà Òscar Argemí, que s’incorpora
a l’equip de Padrós, i que interpretarà
en llengua de signes totes les cançons,
per fer un concert universalment accessible, amb la diversitat com un dels
pilars de l’actuació. “Per a mi és un
orgull participar en la Marató de la
Diversitat”, explica Padrós. “A partir d’ara Òscar Argemí ens acompanyarà a tots els concerts amb
banda. Estrenem aquest format
amb Suma. És una oportunitat perfecta fer-ho”, afegeix. “L’Òscar ha
adaptat una per una totes les cançons a un llenguatge inclusiu”, remarca. No és la primera experiència
de Padrós en l’àmbit de la diversitat
a Castellar. El músic ha compartit escenari amb la coral Pas a Pas.
Padrós reconeix que viu un bon
moment. Acaba de signar amb la discogràfica U98 i amb l’empresa de management Speed Music. A poc a poc,
el músic de Polinyà està consolidant

una carrera que va començar en un
gran aparador, el talent show La Voz,
en què va ser semifinalista en l’edició
de 2020 amb el coach Pablo López,
amb qui conserva una bona relació.
De fet, és un dels seus referents
musicals, com també ho són els Beatles o Coldplay, una barreja de poprock que l’acompanyarà en aquest primer EP, que serà més elèctric del que
s’havia imaginat. “Tot i que és més
‘canyero’, busquem que les lletres
tinguin profunditat i donin peu a
la reflexió. És un disc que parla de
la presa de decisions. De la dificultat de fer-ho i de les conseqüències”, explica.
Padrós es considera més pianista que guitarrista, tot i que domina tots dos instruments gràcies a les
classes que va rebre a l’Escola Música de la Creu Alta, a Sabadell. També
ha participat en altres concursos com
el Port Autor –que va guanyar– i ha
tocat a sales com Luz de Gas o la Sala
Barts. Actualment, és un dels artistes
residents de la Casa Batlló.

El músic de Polinyà, Roger Padrós, serà un dels teloners de la Marató. || CEDIDA

03

DEL 27 DE MAIG AL 02 DE JUNY DE 2022

actualitat

gastronomia

Torna el CorreTapa amb novetats
La festa de la gastronomia celebrarà la 6a edició del 8 a l’11 de juny amb 20 participants, nous premis i una festa de cloenda
DADES BÀSIQUES
Jordi Rius

Castellar recupera enguany l’esdeveniment gastronòmic més popular
i participatiu de tot l’any: el CorreTapa Castellar. Després de l’aturada
obligada a causa de l’esclat de la pandèmia, l’Ajuntament organitza la 6a
edició d’aquesta iniciativa –entre el 8
i l’11 de juny–, amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona, el suport
de Comerç Castellar i la dinamització d’Ielou Comunicació. Una vintena d’establiments prendran part a
la iniciativa.
L’esdeveniment tindrà lloc preferentment a l’exterior de cada local
participant. Per evitar aglomeracions
dins dels recintes, cada local disposarà d’un espai de terrassa a la via pública, delimitat i facilitat per l’Ajuntament, hàbil durant els tres dies de
l’esdeveniment. També la quota de
participació és gratuïta per als bars
i restaurants participants. La regidora d’Activitat Econòmica, Anna Mármol, ha precisat que enguany l’Ajuntament ha decidit organitzar la festa
de la gastronomia “per donar suport
al sector de la restauració, que ha
patit molt la pandèmia, i afavorir la
participació de bars i restaurants”.
A les terrasses les persones tastadores podran demanar i degustar
la tapa (amb la cervesa) a un preu de
3,5 euros al personal de cada establiment, que les atendrà des de la porta
del local, de manera que no s’interromprà l’activitat habitual de cada
establiment. L’horari del CorreTapa es limita, enguany, a la tarda-vespre dels quatre dies consecutius, de
dimecres a dissabte, de manera que
cada local participant establirà el seu
horari concret a partir de les 19 hores.
Júlia Lluelles, de Llullu Cakes,
i Anna Giménez, de La Casa de Las
Chuches, totes dues a la plaça Calissó, és el primer any que participen al
CorreTapa i ho fan “per fer poble i
perquè la gent de Castellar ens conegui”. Totes dues elaboraran tapes

Del 8 a l’11 de juny
De dimecres a dissabte, a partir de
les 19 h a la terrassa de l’establiment
participant.

Preu
3,5 € tapa + cervesa. Qualsevol altra
beguda no es contemplarà en el preu de
l’activitat i, per tant, cada establiment
decidirà a quin preu oferir-la.

Premis
Premi a la participació de la ciutadania
amb cinc segells validats, concurs
d’Instagram amb les fotos de les
tapes amb més ‘m’agrada’ i dos
nous concursos: Premi Guanyador
CorreTapa Castellar avaluat per un
jurat i Premi Popular dels vots emesos
pels clients. Tots els premis es lliuraran
en una festa de cloenda.
Imatge d’arxiu d’una edició anterior del CorreTapa. Aquest any totes se serviran a les terrasses dels locals participants. || Q. PASCUAL

dolces: en el cas de La Casa de las
Chuches seran llaminadures amb xocolata desfeta i en el de Llullu Cakes,
una tapa amb fruita. Carles Calsina,
el xef del restaurant Garbí s’ha decidit a participar enguany a la proposta gastronòmica perquè “es pot fer a
partir de les set del vespre i podrem
atendre les persones que vinguin
en una terrassa”. La Mireia Lluch,
del bar Califòrnia, ha optat per fer
una creació “creiem que exclusiva
de Castellar, que són els torreznos
de Sòria amb un melós de patata”.
Lluch confia que enguany la gent surti
al carrer a gaudir de les tapes, “com
vaig fer abans de tenir el local”.
premis i concurs del corretapa

Com és habitual en cada edició del
CorreTapa Castellar, es premia la

participació de la ciutadania i l’adhesió dels establiments participants.
En aquest sentit, la iniciativa recupera el clàssic sorteig d’entre totes les
butlletes dipositades a les urnes que
es trobaran als establiments participants. Per tal que aquestes butlletes
siguin vàlides, caldrà aconseguir fins
a cinc segells d’establiments diferents,
omplir correctament la casella de les
dades personals i votar la “millor tapa
2022”. D’entre totes les butlletes vàlides se sortejarà un àpat per a dues
persones per valor de 60 € a bescanviar en qualsevol dels establiments
que participaran en l’edició del 2022.
En paral·lel, la ciutadania també
podrà participar en el concurs d’Instagram que premiarà la fotografia
amb més “m’agrades” compartida a
la xarxa social amb l’etiqueta #Cor-

reTapaCastellar. El perfil guanyador
rebrà un xec valorat en 25 € a bescanviar en qualsevol dels establiments
gastronòmics participants en el CorreTapa Castellar 2022.
D’altra banda, les diferents propostes dels establiments gastronòmics podran optar, enguany, a dos
grans premis: el Premi Guanyador
CorreTapa Castellar 2022 i el Premi
Popular 2022. En el primer cas, un
jurat format per tres persones professionals i/o vinculades al sector de
la restauració, no participants en l’edició d’enguany, determinaran el premi
a partir de la mitjana de puntuacions
de diverses categories. Finalment, el
Premi Popular resultarà de la mitjana de tots els vots emesos pels clients que tastin les tapes, a través de
les butlletes dipositades a les urnes

festa per celebrar l’edició 2022

La darrera novetat d’enguany és la
festa de cloenda que se celebrarà un
cop passat el cap de setmana del CorreTapa. L’acte, que serà obert a la ciutadania i es farà a l’aire lliure, comptarà amb l’assistència de les entitats
organitzadores i, molt especialment,
dels representants dels diferents establiments participants. L’acte de cloenda comptarà amb música en directe i piscolabis per als assistents
i acollirà el lliurament dels diferents
premis, així com la resolució en directe del sorteig de la butlleta guanyadora d’entre totes les que s’hagin recollit. “Hem volgut organitzar una
festa per, d’alguna manera, agrair la feina que faran els restauradors durant aquests dies”, remarca Mármol.
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Els joves fan les Amèriques
Alexia Bermejo
i Guillem Seuba
comencen l’any que
ve a les universitats de
Louisiana i Califòrnia
Jordi Rius

Acabat el batxillerat, molts joves
han de decidir el seu futur. Alguns
opten per iniciar-se en le món laboral, d’altres seguir estudiant a través de l’FP o ingressar a la universitat. Dins d’aquest tercer supòsit, hi ha
els estudiants Alexia Bermejo i Guillem Seuba, que l’any que ve estudiaran a les universitats de Louisiana i
Berkeley respectivament.
L’Alexia, de 17 anys, és de Sant
Llorenç Savall i enguany acaba segon
de batxillerat a l’INS Castellar. És jugadora de l’equip sènior femení del
Sabadell, encara que de vegades juga
al juvenil. L’any que ve començarà el
curs a la Louisiana State University.
“Quan vaig començar a dir que
m’agradaria estudiar a l’estranger,
vam contactar amb l’agència I-con
Sports i allà em van ajudar en tot el
procés”, explica l’Alexia. Entre el conjunt de coses que va haver de preparar
hi havia presentacions de vídeos per
enviar a les universitats o la selectivitat americana. “Quan em van trucar
les universitats, vaig seleccionar la
que volia i em van donar la beca”, assegura la jove. L’Alexia també va participar en el projecte Study and Play
de la Fundació Rafa Nadal i la van seleccionar. “Per la beca, més diners

m’aniran bé”, afegeix Bermejo, que
encara no ha escollit quina carrera ha
de fer “potser Biologia, Infermeria
o alguna cosa relacionada amb la fisioteràpia, m’haig de decidir abans
de l’agost. Si no m’agrada el que he
triat, puc canviar tant d’assignatures com de carrera, és un benefici per a mi com ho plantegen allà”.
Guillem Seuba ja està estudiant
el grau de Comunicació Audiovisual a
la Universitat de Barcelona i l’any que
ve participarà en el programa de mobilitat internacional Global UB. I ha
triat el campus de Berkeley de l’UCI
de Califòrnia per fer tercer curs de
Comunicació Audiovisual. “Em paguen la matrícula, que és caríssima, però viure allà també ho és.
He aconseguit una beca Oriol Papell, estic treballant de professor
d’anglès, faig obres de teatre per a
nens en anglès per seguir estalviant. Amb tot això, crec que un any
puc mantenir-me, més ja és més difícil”, adverteix Seuba. Una vegada
a les seves respectives universitats,
tenen l’opció de treballar dins dels
campus però, en cap cas, fora de les
instal·lacions acadèmiques.
Seuba espera que la seva estada a Berkeley li serveixi per fer-se un
futur en el sector de l’animació, tant en
el món del cinema com en el de la publicitat. En el cas de l’Alexia, tot i que el
futbol –el soccer en anglès– no és gaire
popular “i no sé si hi ha gaire qualitat i com són les jugadores, el que és
cert és que cuiden molt els equips
femenins i els donen molt suport”.
suport de les famílies

Tant en el cas de Bermejo com el de
Seubas hi ha hagut un gran suport per
part de la família. “He tingut molt su-

Guillem Seuba i Alexia Bermejo als estudis de Ràdio Castellar ||M. POVEDA

port, sempre estic amb la meva família i el canvi serà molt dur, però
tots em diuen que marxi i que m’ho
passi bé”, assegura l’Alexia.
En el cas de Seuba, la família
està molt orgullosa del pas que ha
fet l’estudiant. “Recordo que quan
els ho vaig dir, els primers deu minuts van ser d’eufòria i al minut
onze ja van obrir una pestanya a
internet sobre com aconseguir diners ràpidament”. Ara constata que
“ja estem més tranquils amb les beques i estan molt contents que vagi
als Estats Units”.
Respecte a les opcions d’adaptació a l’ambient i a la forma de fer
nord-americanes, l’Alexia ho té clar:

“Sembla que hagi nascut al lloc on
no tocava per com soc jo. Sempre
m’han agradat més les coses d’allà,
tant les pel·lícules, que sempre miro
en versió original subtitulada, per
les festes que fan... sempre m’ha
semblat una gent interessant”.
En canvi, el Guillem pensa el contrari i té l’esperança de “fer el mínim
possible d’amistats americanes,
però sí d’arreu del món. Berkeley
és molt internacional. La gràcia és
que els Estats Units és un país multicultural i multinacional i que tu
mateix et fas una mica la cultura
d’allà”. Tampoc és gaire seguidor de
grans esdeveniments esportius com
el futbol americà.
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Castellar, al lloc 41 de les ciutats amb
més renda per habitant d’Espanya

Celebració
del Dia de
la Salut de
les Dones

Segons l’INE, Castellar té una mitjana de 14.779 euros de renda neta per cada habitant

J.G.

Aquest dilluns l’Institut Nacional
d’Estadística (INE) ha fet públic el
rànquing de les ciutats espanyoles
de més de 20.000 habitants amb més
renda mitjana anual per habitant segons les darreres dades de què disposa, les del 2019. En concret, Castellar del Vallès se situa en el lloc 41 del
total 416 ciutats, amb una renda per
càpita de 14.779 euros. Aquesta dada
s’inclou dins de l’informe de l’INE
anual d’Indicadors Urbans, en què
també es recull informació sobre la
taxa d’atur, la composició de les famílies o la taxa d’immigrants. Altres
municipis vallesans també ocupen
llocs molt destacables de la llista
com Sant Cugat (3r lloc amb 21.122
euros de renda per habitant), Sant
Quirze (9è, amb 18.931 euros per
habitant) o Cerdanyola del Vallès
(lloc 34 amb 15.568 euros de renda
per habitant).
De fet, en total hi ha 14 municipis catalans entre els 50 amb millor
renda per habitant: Castellar ocupa
el novè lloc superant Girona (lloc 42
amb 14.719 euros de mitjana). A nivell estatal, la classificació està encapçalada per Pozuelo de Alarcón
(Madrid) amb una renda per habitant de 26.367 euros, seguit per Boadilla del Monte (19.510 euros) i l’es-

Renda neta mitjana anual
per habitant a Castellar

14.801 €

14.201 €

13.601 €

13.000 €

12.400 €
2015

2016

2018

2017

2019

L’evolució de la renda mitjana neta per habitant a Castellar des del 2005 mostra un creixement de 2.400 euros. || INE

mentat Sant Cugat en tercer lloc.
Segons les dades de l’INE, la
riquesa dels castellarencs s’ha anat
incrementant des del 2015 –data a
partir de la qual s’ofereix la sèrie històrica– quan la renda era de 12.400
euros. Per tant, en 4 anys la renda
neta mitjana anual per habitant ha

crescut en 2.400 euros.
Quant a la resta d’estadístiques
que ofereix el darrer informe d’Indicadors Urbans, destaca l’edat mitjana de la població, que ha envellit un
any, dels 42,1 anys del 2017 als 43,1
del 2019. Això, de retruc, fa que es
mantinguin els percentatges de po-

blació major de 65 anys, que ja supera el 17%. El percentatge de població
estrangera es manté estable amb un
4,7%. Els indicadors també recullen
dades sobre la tipologia de les llars:
en concret, hi ha 8.871 llars al municipi que tenen una mida mitjana de
2,7 persones que hi viuen.

Sis activitats commemoraran a
Castellar el Dia de la Salut de les
Dones, que se celebra cada 28 de
maig. La primera de les activitats
va ser ahir i va consistir en un taller
Memory Sports. Aquest divendres
també es fa al Casal Catalunya un
taller de zumba.
L’ activitat següent serà l’1 de juny
amb el taller Moviment intel·ligent
i consciència corporal, organitzat
per Tohicap i la Regidoria de Feminisme. David Dalmau, instructor de Choy Li Fut, txi-kung i taitxí, serà l’encarregat d’impartir el
taller. L’activitat es farà al gimnàs
de l’escola Joan Blanquer. Per formalitzar la inscripció, es pot fer al
correu electrònic tothicapcastellar@gmail.com o a 649 54 58 03.
Els actes continuaran divendres 3
de juny a les 18 h a la sala Lluís VallsAreny d’El Mirador amb la xerrada
organitzada per La Tribu i la Regidoria de Feminisme Donem veu a
la violència obstètrica, a càrrec de
l’advocada especialista en gènere
i salut Marta Busquets i la doula i
membre de Dona Llum Aida Gallego. El 8 de juny a les 18.30 h es farà a
la Sala Valls-Areny la xerrada Alimentació en clau femenina a càrrec
de Laura Pastor Borràs, referent
de nutrició comunitària del CAP
Castellar i, finalment el 9 de juny hi
haurà la sortida Camina, Sent i Cuida’t amb sortida a les 08.45 hores
des del CAP Castellar. || REDACCIÓ

ESPAI FLUVIAL | PROMOCIÓ

El Consell Comarcal vol crear un producte turístic al Ripoll
L’ens supramunicipal
ha demanat 1,5 M€
del fons Next Generation
per portar-ho a terme

Presa situada a l’altura de la font de la Riera, al riu Ripoll. || Q. PASCUAL

El Consell Comarcal ha presentat davant el Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme un projecte per optar als fons
Next Generation que ha d’atorgar la Secretaria d’Estat de Turisme. Es tracta
del projecte El riu, teixint fils de vida que
amb un pressupost d’1,5 milions d’euros
permetria la creació d’un producte turístic associat al camí del riu Ripoll i al
patrimoni industrial del Vallès Occidental. “Això ve de la constatació que hi ha
un espai natural que ressegueix una
part important de la nostra comarca
i que és un espai que té interès des del
punt de vista paisatgístic, natural i patrimonial, i que acaba vehiculant una

proposta turística que pot resultar interessant per al conjunt d’aquesta part
de la comarca”, ha detallat el president
del Consell Comarcal i alcalde de Castellar, Ignasi Giménez.
En l’àmbit del patrimoni natural,
el projecte inclou l’adequació del camí
del riu Ripoll per als usos senderista i ciclista, creant d’aquesta manera una infraestructura verda que permeti la connexió dels dos grans espais naturals de
la comarca, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc Natural
de Collserola. També ha de permetre la
connexió de la comarca amb la ciutat de
Barcelona a través de la unió de la conca
del Ripoll amb la del Besòs al municipi
de Montcada i Reixac. En l’àmbit cultural, el projecte permet fer un recorregut
per la comarca a nivell històric gràcies a
l’important llegat patrimonial, concretament el vinculat a l’ús agrícola i industrial
de l’aigua. “És un dels valors que tenim
i no hem estat capaços de poder anar

recuperant en el temps ni de valorar
realment la importància que té en el
conjunt del país”.
Tant Castellar com Sabadell han
treballat en els darrers anys diversos
projectes i actuacions, de forma conjunta i individual, per tal de recuperar
de forma integral aquest àmbit fluvial.
“A Castellar aquesta proposta ens enllaça perfectament amb el projecte del
camí del riu”.
Aquest projecte vol explotar les
potencialitats del patrimoni natural i
cultural de la comarca i posar en valor
la història i els trets identitaris del Vallès Occidental mitjançant un producte
turístic singular que permeti el desenvolupament turístic sostenible del territori. Afecta directament uns 40 quilòmetres de camins que discorren per sis
municipis del Vallès Occidental: Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà, Sabadell, Castellar i Sant Llorenç Savall.
|| C. DOMENE
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entitat veïnal

Fer germanor al parc de Canyelles
L’entitat Mitja Galta
va celebrar la seva
constitució amb un
vermut i un dinar a
darrere de l’església
de Sant Esteve

coneguin millor. Actualment existeix un grup de WhatsApp on ja hi
ha una vuitantena de persones i
també un perfil d’Instagram. Tot i
aquests actes, la primera cita com
a entitat constituïda formalment
va ser la de diumenge.
A banda del caràcter lúdic i social de l’entitat, un dels motius de la
constitució és el reclam de millores
a la zona, que inclou el cablejat aeri,
la construcció de l’aparcament de
cal Sesé, la millora general del parc
de Canyelles i l’establiment d’un
pipicà i papereres, entre d’altres.

Guillem Plans

La nova associació de veïns Mitja
Galta va reunir-se diumenge passat a darrere de l’església de Sant
Esteve per celebrar un vermut i
un dinar popular, a base de migas.
Grans i joves que resideixen entorn
del parc de Canyelles van celebrar
la benvinguda a l’entitat, que vol estrènyer vincles entre veïns de cinc
carrers de la vila: el de la Baixada
del Palau, de Canyelles, de l’Ermot,
de Sant Sebastià i de la Virgen de
la Cabeza.
“El que volem, amb jornades
com aquesta, és que hi hagi germanor i cohesió al barri, un lloc
privilegiat, al costat de l’església i de la muntanya”, assegurava Dani Muñoz, un dels impulsors
de l’associació Mitja Galta. El nom

precedents de l’entitat

Veïnes i veïns de la zona entorn del parc de Canyelles gaudint de les ‘migas’ organitzades per l’entitat Mitja Galta. || Q. PASCUAL

de l’entitat fa referència a la forma
dels terrenys de darrere de l’església de Sant Esteve, un punt de trobada de la zona.
L’entitat va sorgir l’estiu del

2021, fruit de la reunió de tres matrimonis amb fills, “per fer caliu de
la gent més gran i entre els joves
que volen remuntar l’ambient
de la zona”, assegurava Muñoz.

D’altra banda, el 4 de desembre es
va celebrar l’arribada del tió a les
cases amb una xocolatada i un intercanvi de postals de Nadal que
ha ajudat diverses famílies que es

Des de l’estiu del 2021 un grup
motor va posar fil a l’agulla per remoure la vida social i cultural de
la zona.
Amb aquesta iniciativa més de 150
llars del poble poden estar inscrites
dins d’aquesta associació que pretén establir vincles veïnals fomentant la cohesió i la convivència, com
va quedar palès diumenge.
“Ajudar-nos els uns als altres
és essencial, promoure activitats
ludicofestives, fer tallers, i recollir i canalitzar demandes de millora del nostre entorn més proper
són alguns dels objectius i prioritats de l’entitat”, remarquen.
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Asemca vol
guanyar visibilitat
al polígon industrial
La patronal del
polígon vol ampliar
el mig centenar de
socis que té ara
Redacció

L’Associació d’Empresaris de Castellar (Asemca) ha començat una
campanya per guanyar visibilitat
i captar més socis. De moment, el
primer pas ha estat penjar una lona
a l’exterior del Centre de Serveis
on té ubicada la seva seu. El president d’Asemca, Jordi Batet, ha assenyalat que del que es tracta “és
de fer promoció de l’associació, i
les lones estan emmarcades dins
d’una campanya més global per
ampliar el nombre de socis”. A
les lones apareix el web de l’entitat,
on l’empresa interessada a fer-se’n
sòcia pot trobar tota la informació.
“La intenció és anar col·locant
lones en punts que siguin visibles.
Per exemple, sabem que molta
gent va a esmorzar als polígons
i potser podríem col·locar-ne en
zones pròximes als bars”, apunta
el president de l’entitat.
Batet ha explicat que “Asemca, abans de la refundació de l’entitat ara fa quatre anys, havia estat
molts anys operativa però sense

gaire activitat i sense grans resultats i, per tant, tenia una imatge
negativa”. Això ha comportat que
molts socis es donessin de baixa “i
ara, quan han vist que els explicàvem la nova estratègia de l’associació, n’eren una mica escèptics”.
Asemca compta amb una comercial que està intentant concertar
entrevistes amb els diferents empresaris per “explicar la importància
d’estar associats perquè al final
es tracta d’anar tots a una per la
millora dels polígons, que siguin
de més qualitat, que s’hi implantin més empreses i trobar millors
connexions”, asssegura el president d’Asemca.
Actualment, una cinquantena d’empreses són sòcies de l’entitat, una xifra que “si la comparem
amb altres polígons de Sabadell,
que també tenen una associació,
és un pèl inferior”. En tot cas, encara que siguin 50 empreses, “es tracta d’empreses sòlides que paguen
una quota i quan entren a l’entitat tenim un ‘feedback’”. De cara
al futur, Asemca no descarta organitzar diferents jornades sobre
algun tema que pugui interessar
els empresaris.
la confiança empresarial baixa

Justament la setmana passada, coincidint amb l’inici de la campanya de
l’Asemca, es va donar a conèixer una
enquesta entre empresaris en què

Membres de la junta directiva d’Asemca davant de la primera lona que ha col·locat a l’exterior del Centre de Serveis. || ASEMCA

mostren un descens de la confiança
empresarial a Sabadell i municipis
del voltant. Segons els resultats de
la darrera enquesta de clima i confiança empresarial relativa al primer trimestre del 2022 a l’àmbit de
Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de
Caldes continua la seva baixada que
ja es va iniciar en el darrer trimestre de l’any passat. Aquest 2022, de
fet, s’està accentuant. Així ho acredita una enquesta en què l’índex de
confiança baixa un 7,2%.
En aquests moments l’índex es
situa en els 126,3 punts, gairebé 10
punts per sota del registre anterior i inferior també als que s’assolien durant els trimestres anteriors
a la irrupció de la Covid-19.
L’evolució de les variacions
trimestrals i interanuals de l’Índex

La confiança
empresarial relativa
al primer trimestre
de l’any ha caigut,
segons el CIESC
de Confiança Empresarial que inclou l’àmbit castellarenc mostren
la reacció post-Covid-19 amb una
remuntada a causa de la recuperació de les activitats econòmiques, i
la progressiva caiguda conseqüència de les problemàtiques i incerteses de la conjuntura dels darrers
trimestres (augment de la inflació,

costos energètics i preus de les primeres matèries, dificultats de subministraments, guerra d’Ucraïna).
expectatives

L’enquesta de clima de confiança
empresarial ha estat presentat per
l’Ajuntament de Sabadell, el Banc
Sabadell, la Cambra de Comerç de
Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i
el Gremi de Fabricants de Sabadell, amb la col·laboració del CIESC
(patronal que també agrupa el teixit empresarial castellarenc dins de
l’associació Asemca).
De cara a les expectatives del
segon trimestre, l’empresariat preveu una persistència de l’evolució negativa amb un saldo de -8,8 punts per
al conjunt de sectors, però el sector
més damnificat és el comercial.

POLÍTICA | MOBILITAT

Junts demana places d’aparcament al centre de la vila
La formació recorda que es va abstenir en la votació dels pressupostos a canvi de crear un centenar de places
R.Gómez

Dilluns passat Junts per Castellar va
reivindicar en una roda de premsa a
peu de carrer, a l’avinguda Sant Esteve, la creació de places d’aparcament a l’eix comercial de Castellar.
La formació va mostrar el seu desacord “amb la política d’eliminació
indiscriminada de places d’aparcament practicada per l’equip de
govern del PSC”.
El portaveu de Junts per Castellar, Pau Castellví, va remarcar
que “cal dinamitzar el nostre comerç local i la connexió dels castellarencs amb els equipaments
públics del poble, com ara el CAP
o els polígons esportius”. A més,

Castellví va assenyalar que el 2021
la formació va arribar a un acord
amb l’equip de govern en referència a aquesta qüestió.
El portaveu va assegurar que
en la votació dels pressupostos municipals del 2022 es van abstenir “a
canvi d’aturar l’eliminació de places d’aparcament i crear-ne cent
de noves fins al 2023”, però que a
hores d’ara l’acord no s’ha fet efectiu.
“Lluny de complir amb aquest objectiu, el govern local encara no ha
demostrat disposició a passar de
les paraules els fets”, va lamentar
Castellví. De fet, Joan Juni, membre
de l’executiva, va apuntar que amb
la remodelació del nucli urbà es podrien arribar a suprimir un centenar d’espais per aparcar.

Rat Cucurull, Pau Castellví, Esther Font i Joan Juni, membres de l’executiva
de Junts per Castellar, a la roda de premsa de dilluns passat. || R.G.

D’altra banda, la regidora de
Junts per Castellar, Esther Font, va
subratllar que la supressió de places
no ha anat acompanyada “d’alternatives” i que no ha estat consensuada amb els veïns i veïnes que s’han
vist afectats. En la roda de premsa,
Junts va instar el govern municipal
a promoure la “participació de la
ciutadania”.
Tanmateix, des de la formació
van puntualitzar que estan a favor
de l’impuls de la mobilitat sostenible
a la vila, però tenint en compte “les
persones amb mobilitat reduïda,
els comerços, les entitats i les persones que viuen a les urbanitzacions i no tenen alternatives al vehicle privat per accedir al nucli urbà
per accedir a serveis bàsics”.
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OBITUARI | ARTUR BOARDMAN

Mort sobtada del rector de
les parròquies de Castellar
nat administrador parroquial. Ell
serà l’encarregat de gestionar el dia
a dia de la parròquia a l’espera que
el Bisbat d’Ègara nomeni nou rector,
cosa que acostuma a passar a finals
de juny. En tot cas, el nou titular de
les dues parròquies s’incorporarà al
mes de setembre.
Boardman va establir-se a
Castellar l’estiu del 2021 substituint
Txema Cot i després d’haver passat
per les parròquies de Mataró, Pollença, Sant Quirze i Matadepera. De vocació tardana, es va ordenar sacerdot
amb 35 anys i després d’haver estat
militar de la Legió espanyola i també
de la Legió estrangera.
Boardman a l’església de Sant Esteve el setembre passat. || Q. PASCUAL

funeral

Divendres passat al matí es va fer
públic el decés de mossèn Artur
Boardman, rector de les parròquies de Sant Esteve i de Sant Feliu del
Racó. Segons van informar a L’ACTUAL diversos feligresos, Boardman es va trobar malament dijous
al vespre. Una ambulància el va tras-

Oficialment va ser presentat com a
mossèn de Castellar del Vallès a la
missa del 26 de setembre passat amb
l’assistència del bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau. Boardman
va ser acomiadat per la parròquia
en un funeral dissabte passat que va
comptar amb membres del Bisbat
de Terrassa, i enterrat al cementiri
de Sant Feliu del Racó. || REDACCIÓ

lladar a l’Hospital Parc Taulí, on es
va confirmar la mort l’endemà divendres. Boardman tenia 59 anys i
no feia ni un any que comandava les
dues parròquies.
Mossèn Txema Cot, que va ser
rector de Sant Esteve i Sant Feliu
fins fa vuit mesos, ha estat nome-

La cooperativa Fedixos
arriba dissabte al mercat
Aquest dissabte l’alumnat de 5è de primària de l’escola FEDAC Castellar
instal·larà al mercat les parades per vendre els productes de la seva cooperativa, Fedixos. Es tracta d’una de les últimes fases del projecte CuEmE,
un recurs impulsat per la Diputació de Barcelona que té com a objectiu introduir l’esperit emprenedor en els nens i nenes i familiaritzar-los en els
passos necessaris per a la creació d’una empresa.
Durant el curs escolar són els mateixos infants els qui creen, desenvolupen i gestionen la cooperativa escolar, des del seu plantejament formal
i fins a la comercialització, amb el suport dels membres que conformen la
comunitat educativa, l’administració local, les empreses i altres entitats del
municipi. Enguany, per a la creació de Fedixos els i les alumnes han fet una
aportació de capital de 5 euros cadascun per, posteriorment, dissenyar els
prototips, dur a terme la fase de producció i crear estratègies de màrqueting i comunicació. A més, després d’un procés participatiu, s’han decidit
destinar els beneficis d’aquesta cinquena edició a la protectora d’animals
Caldes Animal. || REDACCIÓ

Alumnes de cinquè de FEDAC creant objectes per a la cooperativa. || FEDAC
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Antoni Castillo

LA FOTO

Reflexions d’un bastoner
Hola de nou,
Tot i que enguany no estem sent gaire
regulars a l’hora de comunicar el que
anem fent, no vol dir que per això deixem d’estar actius, potser no tant com
voldríem.
De fet, d’un temps cap aquí, sempre
que en parlem amb les altres entitats
del poble que formem part de la cultura popular (Gitanes, Gegants, Castells i demés) és com si ens trobéssim
en situacions similars, cada any que
passa (i no només per la maleïda pandèmia que no acabem de finalitzar)
ens anem quedant amb menys efectius. Per una banda quan parles amb
la gent, gairebé tothom troba i manifesta que és molt important per la
societat l’existència i el manteniment
d’aquestes activitats. Però ens trobem
que avui dia ens és més difícil mantenir en actiu dins l’entitat les noves
incorporacions, per diverses raons.
Una d’elles podria ser la competitivitat
en què vivim cada cop més accentuada, aquesta necessitat de guanyar, de
ser-hi més gran, més fort, els millors,
tant en àmbits individuals com de col·
lectius. Tot el contrari de les activitats culturals, de la mena que siguin,
en les quals no competeixen entre sí.
Només pel plaer de formar-ne part i
gaudir del que t’agrada. Amb això no
vull dir que estigui en contra d’elles,
al contrari, cada un o una és lliure de
realitzar l’opció que més li convingui.
Després podríem afegir altres motius de caire personal, però no per
això deixen d’estar relacionats amb
el punt anterior, com ara la pressió
que molts joves senten relacionada
amb els estudis. Així com els horaris
als quals es veuen abocats per poder
iniciar-se en el món laboral ni que sigui
provisionalment.
O també podem afegir aquesta mena
de pandèmia en què ens veiem abocats amb les noves tecnologies d’oci
en què és fàcil caure quasi de forma
addictiva en tancar-nos en el seu món.
I finalment, és la meva opinió, en què
l’opció cada cop més generalitzada, si
pots estar-te de lligadures i poder fer
i desfer al seu aire, millor.
És una llàstima, però així és com ho
veig i ho compartim molta gent.
De totes maneres no em cansaré de

Recepció institucional als campions de futsal
Quedar campió és un objectiu que pocs esportistes poden aconseguir al llarg de la seva carrera. En el cas del primer
equip de futsal del Futbol Sala Castellar aquesta fita s’ha aconseguit dues vegades en pocs anys. Aquesta temporada plena de victòries els ha garantit l’ascens a Tercera Divisió i aconseguir el campionat a la Lliga d’Honor Catalana quan els faltaven tres jornades per acabar la temporada. És per això, que dilluns passat van ser rebuts a l’Ajuntament per l’alcalde, Ignasi Giménez, i el regidor d’Esports, Nakor Bueno, per reconèixer la gran fita assolida. Ara
caldrà ratificar-ho la temporada vinent a la difícil Tercera Divisió. || TEXT: REDACCIÓ FOTO.: AJ. CASTELLAR

fer una crida a tots i totes les persones,
petits, joves o més grans que vulguin
formar part d’aquestes grans famílies culturals, que s’apropin a tastar-ho
i gaudir-ne.
Salut i Bastons

Antonio González

Obres de millora
Els veïns i les veïnes del carrer Girona
estem molt decebuts de les obres que
han intentat millorar el nostre trosset
de carrer. Concretament al número
27. L’Ajuntament ha decidit fer unes
voreres més amples, deixant com a resultat una calçada més estreta, i ens
han tret les pilones que evitaven que
els cotxes aparquessin ben enganxats
al nostre gual. Els cotxes poden conti-

nuar aparcant als dos costats del carrer i nosaltres tenim grans problemes
per accedir al pàrquing.
Hem presentat una instància a l’Ajuntament de Castellar per demanar pilones (tal com les teníem abans) però el
consistori ha decidit que ja no es permeten. De manera que, com a resultat d’aquestes obres, i també en molts
casos de l’incivisme de molts veïns
i veïnes, ens trobem que no podem
entrar o sortir del pàrquing en moltes ocasions.
No ens donen solucions. Truquem a
la policia, que la majoria de vegades
no ens fa cas i en alguna ocasió hem
de treure el cotxe del pàrquing en direcció prohibida. Es podran fer les
millores del poble pensant no només
en qui passa pels carrers sinó també
pensant en qui hi viu? Es podrà buscar una solució que no dificulti tant el
nostre dia a dia?

Cal Gorina

El Mirador és meu

JUAN ARTURO BOARDMAN IRANZO
Mossèn de les Parròquies de Castellar del Vallès
i de Sant Feliu del Racó
Va morir el 20 de maig passat als 59 anys
L’Ajuntament de Castellar
expressa el seu més sentit condol
i s’uneix al dolor de la seva família.
Castellar del Vallès, maig de 2022

Un dels patrimonis més importants
que tenim a Castellar són les entitats
que promouen la vida local. Ara bé, el
menyspreu a les que les entitats estan
sotmeses per part del Govern Local
són constants: poc suport logístic,
absència d’espais, impediments per
a realitzar esdeveniments...
L’última és la prohibició a Cal Gorina de realitzar monòlegs feministes,
gratuïts, a la terrassa del Mirador
sota l’argument que és un espai que
només ho pot fer servir la Regidoria
de Cultura.
És a dir, que la terrassa del Mirador
només la pot reservar el PSC? La van

pagar ells o nosaltres amb els impostos? Sabeu que fer servir espais públics sota interessos partidistes té un
nom i una tipificació al Codi Penal, oi?
Solidaritat i força a totes les entitats!

Pau Castellví*

Castellar necessita un
nou model d’atenció a la
gent gran

L’

Obra Social Benèfica,
constituïda el 1928, fa
94 anys que defineix
el model d’atenció a
Castellar respecte a
la cura, la dignificació i l’acompanyament de la gent gran del nostre poble
en el seu pas per les etapes de la semidependència i la dependència; un
model de referència en tot l’àmbit assistencial català. Una institució històrica fundada amb vocació mèdica
fruit d’una iniciativa per a l’atenció
domiciliària originada el 1922 amb
el guiatge de l’alcalde Ramón Alguer i el mossèn Ramón Sanahuja,
l’OSB és una fundació privada presidida per l’alcalde del municipi, que
ha exercit sempre com a pont entre
el nostre Ajuntament, el mecenatge
(antigament molt rellevant) i la nostra gent gran. Els canvis en el seu finançament i la seva gestió històrica
han provocat que en els darrers anys
l’OSB hagi passat per moments difícils, que ha pogut superar gràcies
a l’esforç dels seus treballadors, directius, patrons i la generositat de
l’Ajuntament que, des del consens
polític entre tots els grups, ha apostat per rescatar l’entitat econòmicament quan ha fet falta. Durant gairebé un segle l’OSB ha cuidat milers

de castellarencs. I els castellarencs
(a través del seu Ajuntament) hem
sabut cuidar-la, responent per defensar-la quan les seves finances la
veien amenaçada. Ara caldrà continuar defensant-ne el model amb la
mateixa vehemència amb què s’han
defensat les seves finances perquè,
més enllà de garantir-ne la sostenibilitat, l’OSB no perdi la seva raó
de ser. Amb la situació econòmica
de l’OSB encarada, cal que el debat
sobre el nostre model d’atenció a la
gent gran en general, i a la semidependència i la dependència en particular no acabi aquí.
El Castellar de l’any 2022 no és el mateix que el del 1928. Hem passat de
tenir 3.913 habitants (1930) a tenir-ne
més de 24.659 (2021), de tenir una
esperança de vida mitjana de 48,28
anys (1929) a una esperança de vida
d’aproximadament 85 anys. També
ha canviat l’estructura social i laboral de la societat, així com el tractament cultural de la gent gran: cada
cop més les famílies busquen alternatives a les cures particulars, en el
marc de la llar, davant situacions de
dependència de les nostres persones
grans. Tot això requereix que el nostre model d’atenció a la gent gran, a
la semidependència i a la dependència hagi d’anar més enllà de la capacitat limitada d’una sola entitat, per
molt que històricament hagi definit el nostre model en aquest àmbit,
com a poble.
Per això des de Junts per Castellar fa
molts anys que instem l’equip de govern del PSC a liderar una iniciativa
que ens permeti redefinir quin ha de
ser el nostre model com a poble per
respondre amb mesures efectives a
reptes com ara: quines solucions oferim a les famílies que volen continuar tenint cura de les seves persones
grans però amb ajuda de l’administració (ja sigui amb centres de dia,
assistència domiciliària o programes
tutelats de dinamització d’activitats)?
Quines solucions oferim per a aquelles persones grans que viuen soles,
en matèria d’habitatge i tutela (per
la seva seguretat i per ajudar-les amb
tot allò que no puguin fer per elles
mateixes)? L’habitatge tutelat és car
però molt necessari: com el fem sostenible? Com ens ho podem fer per
eliminar les males praxis d’algunes
empreses del sector social i residencial contra els seus usuaris? Davant
de tot això, la resposta de l’equip de
govern del PSC sovint ha sigut la de
reduir aquest debat a la situació econòmica de l’Obra Social Benèfica, a
les activitats que empreses externes puguin oferir als casals de gent
gran i, massa sovint, fugir d’estudi
al·legant que la competència sobre
moltes d’aquestes qüestions és de la
Generalitat de Catalunya.
Amb la voluntat d’avançar en aquest
àmbit, fa més d’un mes vam instar
l’Ajuntament a posar fil a l’agulla en
el disseny del nou model que ens ha
de permetre fer front a tots aquests
reptes, començant per l’elaboració
d’un nou projecte de residència amb
centre de dia de titularitat pública
que –creiem– ha de liderar el consistori. Ens trobem davant l’oportunitat històrica d’una nova convocatòria de fons europeus per part del
continua a la pàgina 11
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opinió

Saint George’s Day

M

entre aquí els ruixats
desbordaven –i molt–
la festa de Sant Jordi,
Sadiq Khan, de fe musulmana i alcalde de
Londres, convidava la ciutadania i
els passavolants a celebrar a Trafalgar Square el dia del sant patró
d’Anglaterra.
A la plaça, un gran escenari davant
per davant de la columna de Nelson,
acollia bandes de jazz, quartets de
corda i corals, que alhora eren retransmeses per una gran pantalla. Al
bell mig de la plaça, taules i bancs de
fusta on es menjaven sandvitxos i es
bevia cervesa, que es podia comprar
en les casetes circumdants, engalanades amb banderoles amb la creu
de sant Jordi. Hi havia cua en una paradeta de xurros, com les que es troben ara en tots els barris de la ciutat.
Era l’hora del lunch.
Els nens podien emular el llegendari cavaller matant amb una espasa
el drac de cartró, que semblava una
còpia dels dinosaures del Museu
d’Història Natural. Hi havia xanquers que feien grans passes, i els
curiosos Pearly Kings and Queens,
amb els seus vestits ornats amb botons de nacre, recaptaven ajuts per a
les seves obres benèfiques. Uns empleats de banca de la City recollien
firmes perquè el 23 d’abril fos sempre un dia festiu. I un parell de noies
es passejaven amb una rosa a la mà
i es feien una selfie. Eren catalanes.
Ens vam trobar amb tot això en sortir
de la National Gallery, on s’ha aconseguit fer una gran exposició dedica-

ve de la pàgina 10

Departament de Drets Socials de la
Generalitat que podria permetre que
l’Ajuntament compti amb fons addicionals per finançar un nou projecte
que ens permeti fer front amb places
públiques i de qualitat l’increment de
la demanda per places de residència
i de centre de dia al poble.
Esperem que l’equip de govern comparteixi la nostra prioritat per fer
d’aquest un tema de màxim interès
municipal, elaborant un projecte inicial amb celeritat, amb recursos propis, i no esperant a començar-lo fins
que ja sigui massa tard per sol·licitar
l’ajuda. I, sobretot, esperem trobar en
el govern municipal la voluntat d’invertir en aquest assumpte, lluny de
l’actitud de continuar esperant que
algú vingui de Madrid o Barcelona i
faci front als nostres reptes per nosaltres. Múltiples municipis, també
amb alcaldes del PSC, estan liderant
projectes municipals de residència
amb centre de dia: què hi dirà el PSC
a Castellar? Des de Junts continuarem treballant per aconseguir que
l’Ajuntament i les altres administracions públiques aportin solucions als
creixents reptes als quals s’enfronta
la nostra gent gran.
*Regidor portaveu de Junts per Castellar

PLAÇA MAJOR

JACINT TORRENTS
Escriptor

Selfie. || JOAN MUNDET

“En aquesta època
de decadència i de
dolor, la bellesa de
l’art ens ofereix un
gran consol”

Dolors Ruiz*

Què diantre volen
aquesta gent?

E

l Tribunal Suprem
vol revisar els indults.
Per tornar a tancar
els presos polítics a
la presó. Es veu que
ara toca un toc més
d’atenció. Que revisarem els indults, eh?
Tot plegat, ben trist.
Curiosament, la notícia del Tribunal Suprem va sortir poca estona
després de saber-se que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha retornat de forma cautelar la immunitat als eurodiputats
Carles Puigdemont, Toni Comín i
Clara Ponsatí. Alhora, el TJUE qualificava el president de la comissió
que va tramitar el suplicatori, l’eurodiputat de Ciudadanos Adrián
Vázquez, de “tenir una visió esbiaixada i manca d’imparcialitat”.
Com es possible que no vegin que el
conflicte no es resoldrà mentre no
s’aturi la repressió i mentre no es
faci justícia? El que haurien de fer
és treballar per declarar l’amnistia
d’encausats, represaliats i exiliats.
Treballar pels drets i les llibertats.

da al delicadíssim Rafael, amb pintures, dibuixos, plànols, esbossos,
escrits i, fins i tot, una reproducció
de mida natural de l’Escola d’Atenes,
el gran fresc que decora una de les
Stanze vaticanes. En aquesta època
de decadència i de dolor, la bellesa
de l’art ens ofereix un gran consol.
I és que fa dies que no em trec del
cap la frase final de La Muntanya
Màgica, la gran novel·la de Thomas
Mann, escrita entre les dues grans
guerres del segle XX: “En aquesta
festa mundial de la mort, en aquest
terrible ardor febril que encén tot
el cel plujós del capvespre, ¿també
s’elevarà alguna vegada l’amor?”.
Penso que qui crea aquesta bellesa

pal·liativa també fa un acte d’amor.
Ressonen per la plaça les campanes de Saint Martin in the Fields,
on hem assistit a concerts en altres ocasions. I tornem a entrar-hi.
L’amplíssima cripta alberga una
cafeteria. I ara s’hi pot baixar amb
ascensor. Sota les solemnes voltes,
discretament il·luminades, pots fer
un àpat envoltat de gent del país. El
terra és recobert de làpides sepulcrals de diferents segles. I no fa cap
angúnia prendre-hi un te. La calma
és absoluta. Els qui reposen en pau
no molesten.
M’agrada recordar, en aquest temple tan antic, Iona Brown, la concertino i després –a causa de l’ar-

tritis– directora de l’Academy of
Saint Martin in the Fields, que jo
admirava. Quan venia a Barcelona,
desestimant el color negre amb què
solen vestir els músics, Iona Brown
es vestia a l’anglesa. Els seus vestits
llargs, virolats i vaporosos feien que,
amb el seu gest, la música barroca
fos tota una celebració. I aquell jovenet que jo era es convencia que,
fins i tot en un temps gris i mediocre com el d’aleshores –i com el
d’avui–, era possible ser artífex de
coses bones i belles. Música, pintura, poesia, treball ben fet, tenir cura
dels altres, fer-los feliços... sempre
seran un acte d’amor que ens elevarà per damunt de la mort.

Tot això era per si no en teníem
prou amb el Catalangate, amb la
intromissió a les aules per dir-nos
en quin idioma hem de parlar. Amb
la visita de l’emèrit i l’espectacle
reial que mantenim entre tots els
contribuents. Amb la pujada contínua de preus...
Ha estat necessària la creació del
Pacte Nacional per la Llengua per
protegir el català, i s’ha posat en
marxa l’ASAA, l’Acord Social per
l’Amnistia i l’Autodeterminació,
per tal de protegir la democràcia.
Es gira molta feina. Però per sobre
de tot tenim clar que cal continuar
endavant amb l’aposta republicana si no volem deixar ningú enrere.

per Suma+ Castellar amb la col·
laboració de l’Ajuntament i de
moltes entitats culturals i esportives de la vila.
L’objectiu de la Marató és recollir fons per millorar l’atenció de
l’alumnat amb necessitats especials als nostres centres educatius.
Alhora, es persegueix sensibilitzar a la societat vers la importància que tothom rebi el suport
que necessita i fer ressò de la situació actual sobre el decret d’inclusió aprovat per la Generalitat
l’any 2017.
El decret estableix que els nens
amb necessitats especials es puguin integrar a l’escola ordinària
amb suports. Una iniciativa que
tots i totes compartim però que
resulta inviable si no es dota les
escoles dels recursos humans i
materials adients.
Malauradament, els centres educatius encara estan esperant
rebre de la Generalitat aquest
suport.
La manca de personal i d’eines per
atendre les necessitats d’aquests
nens va impulsar la creació de
Suma+, gràcies a la iniciativa d’un
grup de pares i mares de la Federació d’AFAs de Castellar.
Amb la Marató per la Diversitat

tenim una magnífica oportunitat
d’ajudar Suma+ i tota la comunitat educativa del nostre municipi a pal·liar la vulnerabilitat dels
nens i nenes amb necessitats especials i ajudar al seu desenvolupament a l’escola. També ha de
servir per evidenciar la precarietat del sistema educatiu al nostre país, que ha patit importants
retallades els darrers anys.
També des d’aquí volem mostrar
el nostre suport a Suma+ i a la
feina que està fent pels centres
educatius de la nostra vila i reivindicar, una vegada més, la necessitat d’una aposta clara per
una escola inclusiva. Una aposta
que ha d’estar necessàriament
reflectida als pressupostos de la
Generalitat. Per part del nostre
Ajuntament no hi ha cap dubte
que això és així, i que es reflecteix, entre d’altres, amb el conveni que aquesta setmana hem
signat amb l’entitat.
Una educació amb recursos és
la millor manera de garantir la
igualtat d’oportunitats per a tots
els ciutadans.
Amb bones intencions no n’hi
ha prou.

*Regidora d’ERC

Ignasi Giménez*

Per una escola inclusiva i
amb recursos

A

quest cap de setmana se celebrarà la
tercera edició de la
Marató per a la Diversitat, organitzat

*Alcalde
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esports
Segona derrota
consecutiva de l’FS
Castellar després de
ser campió de Lliga

L’equip de Darío Martínez va caure
al Blume per 3-4 contra el Girona, un
rival de la part baixa de la taula que
tampoc es jugava res. El partit va
ser entretingut, amb gols a banda i
banda, es va arribar al descans amb
1-2 i es va decidir a l’últim minut amb

un gol visitant. En aquesta jornada
també es va confirmar l’ascens del
Vacarisses, que va superar per 4-2
el Ràpid de Santa Coloma i s’uneix a
l’FS Castellar en l’ascens a Tercera
Divisió nacional i queda tot decidit en
el grup, a falta d’una jornada.

El somni de l’ascens s’acaba a Manresa
La UE Castellar cau per la mínima (1-0) contra la Pirinaica i perd les opcions de pujar a Primera Catalana
Albert San Andrés

Era a tot o res i la Unió Esportiva es
va quedar amb el res, la cara més
amarga per acabar una temporada
amb alts i baixos i que podia haver-se
completat amb un altre ascens històric a Primera Catalana.
La UE Castellar s’acomiada del
somni de l’ascens a Primera Catalana
després de caure per 1-0 al camp de
la Pirinaica, segon classificat i a qui
estava obligat a guanyar per poder
fer-ho realitat. Els de Juan Antonio
Roldán i Santy Fernández no van
poder amb els manresans i diuen així
adeu a la tornada a la màxima categoria del futbol català.
Tot i la presència de molts aficionats castellarencs al camp manresà,
l’equip no va poder doblegar els locals, que amb un solitari gol al minut
76 van refermar-se en el segon lloc de
la classificació, posició que dona dret
a l’ascens a Primera.
En un partit molt igualat, els dos
equips van tenir ocasions per decantar la balança, però va ser la Pirinaica
qui s’ho va ficar a la butxaca, ja que
va ser més efectiva que un Castellar
que va estavellar una pilota al pal a
deu minuts del final i que va tornar
a tenir problemes de cara al gol, tot
i tenir diverses ocasions.
S’esvaeixen les opcions d’aconseguir plaça a Primera Catalana i ara
és el Joanenc, que va superar per 0-1
el Gironella, qui supera els castellarencs al tercer lloc de la taula, ja que
arriba a l’última jornada amb opcions de pujar.
De fet, aquesta última jornada

enfrontarà el Joanenc i la Pirinaica
en el que serà una final de la màxima rivalitat. Els dos equips van empatar a dos en la primera volta i qui
s’emporti la victòria serà l’equip que
obtindrà l’última plaça disponible. El
Joanenc ara mateix és a tres punts de
la Pirinaica, i tot es decidirà en l’última jornada d’aquest cap de setmana.
A la Lliga, amb tot decidit excepte la segona posició, l’última jornada serà de transició per a la major
part dels equips, ja que els tres descensos també tenen nom –Sallent,
Can Trias i Calaf– i només el Joanenc i la Pirinaica donaran emoció
a dissabte.
En aquest últim partit, el Castellar tancarà la temporada amb el
rival més complicat de la Lliga, el CE
Sabadell B (dissabte, 17 h), un equip
que ja fa setmanes va assolir l’ascens
i va guanyar el títol de Lliga i que en la
primera volta va golejar els de Roldán
i Fernández amb un contundent 5-1.
El Castellar tancarà una temporada en què va créixer des de l’inici, però la crisi de resultats entre el
gener i el març ha condemnat la trajectòria per complet. En aquest període es van guanyar 10 punts dels
33 possibles (2 victòries, 4 empats i
5 derrotes) i es va acumular una gran
quantitat de lesions, baixes i sancions
que van capgirar els plans i la moral
d’un equip que va trigar a sortir del
pou. La recuperació a l’abril, juntament amb la davallada de la Pirinaica, va posar l’ascens a tocar, i es va
recuperar una diferència de 13 punts,
una possibilitat que finalment s’ha
esvaït després de caure contra els
manresans.

L’equip va perdre l’oportunitat de lluitar per l’ascens a Primera Catalana després de caure amb la Pirinaica. || A. SAN ANDRÉS

L’afició, de 10
Com ja va passar en la jornada anterior, contra el Gironella, l’afició de la UE
Castellar va respondre a
la crida i va donar suport
omplint l’autocar que el
club va disposar per ani-

mar l’equip a Manresa,
contra la Pirinaica. Gairebé un centenar de castellarencs arribats amb
l’autocar i transport privat van animar l’equip a
l’estadi municipal MionPuigberenguer de la localitat del Bages, on van
presenciar la dura derrota blanc-i-vermella.
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BÀSQUET | C. CATALUNYA

Obligats a
guanyar el
CN Tàrrega
La derrota del CB Castellar contra el
CN Sabadell deixa l’equip al límit del
descens i estarà obligat a guanyar el CN
Tàrrega per una diferència de més d’11
punts per poder jugar la promoció de
descens i evitar caure a Primera Catalana de manera directa.

VÒLEI | FS CASTELLAR

La fase final
d’ascens,
al Puigverd
Tancada la segona fase de la lluita per
l’ascens, l’equip sènior masculí de l’FS
Castellar jugarà a casa la promoció d’ascens, en què vol aconseguir una plaça a
Primera Catalana per a la temporada
que ve. El CV Salou, el VV Prat, el CV
Terrassa, el Llars Mundet B i el Torre

Els groc-i-negres van caure per
77-62 contra el CN Sabadell i només un
miracle els pot salvar de descendir de
manera directa. A la victòria obligada
contra el Tàrrega, se li ha de sumar que
sigui per més d’11 punts per capgirar
l’average, ja que els lleidatans van superar els de Quim P. Alarcón per 71-60 en
la segona jornada d’aquesta segona fase.
El partit contra el Club Natació ja
es perfilava difícil per al Castellar, que
després de la derrota de la jornada anterior contra el Mollerussa (73-80) estava obligat a guanyar els dos partits
per no haver de patir. El Castellar ha
estat l’únic equip capaç de superar els
nedadors, però l’equip sabadellenc va
posar la directa, sense donar cap mena

d’opció als visitants, que van naufragar
des del primer quart. Ja en els primers
minuts, els sabadellencs van marxar de
quatre punts, amb un 19-15 que feia preveure el desenllaç del partit. A la mitja
part, però, el desastre va ser major,
amb un contundent marcador de 53 a
29 que va mostrar les carències de joc
dels visitants.
El Castellar va ser millor en la
segona, ja que va guanyar els parcials
dels dos quarts, però els blaus no van
abaixar la guàrdia, van controlar el
marcador en tot moment i van mantenir la renda.
Aquest diumenge (19.00 h) l’equip
s’enfrontarà al CN Tàrrega buscant la
promoció. || A.S.A.

El CB Castellar ha de guanyar i superar l’average per jugar el play-out. || A.S.A.

de Claramunt acompanyaran el Castellar en la lluita.
El Pavelló Puigverd serà l’epicentre de l’ascens a la màxima categoria, on
els de Rafa Corts es perfilen com a principals favorits per arribar a la final, en
què només un dels sis assolirà l’ascens.
El torneig s’estrenarà dissabte amb el
partit entre el Salou i El Prat (15.30 h), seguit per l’FS Castellar-Terrassa (17.30).
El guanyador dels primers s’enfrontarà
diumenge al Torre de Claramunt (9.30),
mentre que el millor entre els segons, al
Llars Mundet B (9.30), ambdós equips
de Primera Catalana. Posteriorment,
a les 13.30 h, s’enfrontaran els dos guanyadors entre ells i els dos perdedors,
per decidir l’ordre dels quatre millors

equips. El guanyador de la final serà
l’equip que assolirà l’ascens de categoria, o en el cas dels equips de Primera,
la permanència.
Pel que fa a l’equip júnior masculí
de Paula Osorio, aquesta setmana està
disputant la fase final del primer Campionat d’Espanya júnior, en què participen
21 equips, que disputaran un total de 65
partits z les viles de Brión, Bertamiráns
i Negreira, a la Corunya. El Castellar
és un dels quatre representants catalans en la competició i tindrà el Parla,
el Cisneros i el Fuensanta com a rivals
en la lligueta de primera fase. El canal
de YouTube de L’ACTUAL i Ràdio Castellar retransmetran les eliminatòries
que disputi el Castellar. || A.S.A.

El sènior masculí és davant d’una oportunitat d’or per ascendir a Primera. || A.S.A.
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HOQUEI | HC CASTELLAR

ATLETISME | CA CASTELLAR

El Barça enlluerna al Pedrosa
L’equip d’Edu Castro visita Castellar per preparar els play-offs al títol
Poques vegades el millor equip de
la història de l’hoquei patins ve a
casa teva a entrenar-se. I dijous de
la setmana passada, el FC Barcelona ho va fer, omplint les grades del
Dani Pedrosa de Castellar en una
sessió preparatòria per als quarts
de final del play-off de l’OK Lliga.
Grans i petits van poder gaudir i veure sobre el terratzo del Pedrosa els protagonistes d’un dels
entrenaments més peculiars que
s’han vist en aquest pavelló. No era
cap equip de l’HC Castellar, ni tan
sols un conjunt veí, sinó el Barça
qui va saltar a la pista per preparar el segon partit dels quarts de
final de l’OK Lliga.
Després de celebrar el 50è
aniversari d’hoquei al Palau Blaugrana, el recent campió de la Copa
del Rei i de la fase regular de l’OK
Lliga es va disposar a preparar el
segon partit dels play-offs pel títol
a Castellar, on una munió de nenes
i nens els va esperar per poder gaudir d’una ocasió excepcional. Noms
com Pau Bargalló, Nacho Alabart,
Aitor Egurrola o Helder Nunes,
entre d’altres, van trepitjar el ferm
del pavelló castellarenc on van com-

López, Serral i Clermont,
nou rècords del CAC

Els jugadors del Barça van signar autògrafs als més petits de l’Hoquei Castellar. || CEDIDA

Carla Serral fent un llançament de martell. || CEDIDA

pletar l’antepenúltim entrenament
abans de visitar Caldes de Montbui
dissabte que ve.
Poc després d’acabar, la invasió de la pista pels més petits va ser
total: van poder parlar amb els seus
ídols, fer-se fotos i demanar autògrafs en samarretes, estics o pòsters, per poder guardar el record i,
qui sap, si la possible inspiració futura per arribar a l’elit com ja va fer

Bona jornada per a les fèmines del
Club Atlètic Castellar amb tres rècords del club en diferents disciplines. Berta López en els 800 m, Carla
Serral en martell i Paola Clermont en
1.500 m van superar els rècords del
club respectius en les seves categories.
López va aconseguir-ho a Mataró, on va marcar 2:23,71, de manera que va trencar el rècord absolut
en la doble volta i va afegir un més al

el castellarenc Oriol Garcia, format
a les categories inferiors del Barça,
juntament amb el seu germà Ferran i el porter Arnau López.
L’equip d’Edu Castro va treure profit de la preparació, ja que
dos dies després va aconseguir
guanyar el CH Caldes per 4-5 i es
va classificar per a les semifinals
d’una competició en què és el clar
favorit. || A.S.A.

seu caseller, que s’uneix als ja aconseguits dels 400 m i 400 m tanques.
Serral (foto) va tornar a superar el seu
rècord sub-18 en martell a Gavà, amb
52,61 metres, superant per primera vegada els 50 metres en un llançament
femení al club i aconseguint la mínima per als estatals. A Santa Coloma
de Gramenet, Clermont va batre el rècord absolut femení de 1500 m, amb
un temps de 4:55,25 s. || REDACCIÓ
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classificacions

FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · GRUP IV · J29

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J29

C. CATALUNYA · 2 FASE 09 · J05

2A CATALANA · GRUP 1-1 · J08

2A CATALANA MASCULÍ · ASCENS 2 · J14

Can Trias - Cerdanyola B
1-1
Avià - Ripollet
2-0
Sallent - N. Terrassa
3-2
Sabadell B - Berga
6-2
Gironella - Joanenc
0-1
Tibidabo TR
Descansa
Pirinaica - UE Castellar
1-0
Can Rull RT - Calaf
1-0

Ripollet - Lloret
5-2
Vacarisses - R. Santa Coloma 4-2
Manlleu - Sant Cugat
7-3
Sant Julià R. - Vilamajor
4-3
Pineda de M. - Badalona
6-3
Parets
Descansa
C. Mataró - Montornès
2-3
FS Castellar - Girona
3-4

Mollerussa - Tàrrega
85-68
CN Sabadell - CB Castellar 77-62

HC Castellar - Barberà
Ripollet - Sentmenat
Mollet - Olesa
Cerdanyola - Cubelles

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CE Sabadell B
67 27 22 1 4
FC Pirinaica
48 27 13 9 5
FC Joanenc
45 27 11 12 4
UE Castellar
43 27 12 7 8
CF At. Gironella
39 27 11 6 10
FC Cerdanyola B 39 27 11 6 10
CE Berga
37 27 10 7 10
CF Ripollet
36 27 10 6 11
CFU Can Rull RT 36 28 11 3 14
Natació Terrassa 35 27 8 11 8
UD Tibidabo TR
34 27 8 10 9
UE Avià
31 27 7 10 10
CE Sallent
25 27 7 4 16
UD Can Trias
24 27 6 6 15
UD Calaf
18 27 4 6 17

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

FS Castellar
64
CE Vacarisses
58
Parets FS
53
R. Santa Coloma 50
CFS C. Mataró
49
Vilamajor CFS
46
Sant Cugat FS
35
Sant Julià R. FS
34
CFS Lloret
35
Girona EFS
31
AE Montornés CFS 30
CEFS Manlleu
28
FS Pineda de Mar 19
Ripollet FS B
13
CF Badalona Futsal 17

27 21
27 19
27 17
27 15
28 16
27 15
27 12
27 11
27 10
27 10
27 10
27 9
27 6
27 5
27 4

1 5
1 7
2 8
5 7
1 11
1 11
2 13
4 12
5 12
4 13
3 14
4 14
4 17
4 18
5 18

BÀSQUET | C. D’ESPANYA

Joan Rius, al Top16
amb el CB L’Hospitalet
El jugador de bàsquet castellarenc Joan Rius Machado va aconseguir entrar al Top16 espanyol
amb el CB L’Hospitalet en categoria cadet preferent, en els campionats d’Espanya de bàsquet que
van disputar-se a Cadis fa dues
setmanes. L’escolta, d’1,84 m i 16
anys, va quallar una bona actuació
amb el seu club en els campionats
d’Espanya cadet, als quals van ar-

ribar després de quedar tercers en
la Final4 de Catalunya, per darrere del FC Barcelona i el Joventut,
després de superar el Manresa.
En els nacionals van quedar
enquadrats en el mateix grup que
el Reial Madrid (99-43), el Casademont Zaragoza (66-72) i l’Easo
(50-73). Havent guanyat aquests
dos últims, van quedar segons de
grup, i van arribar a vuitens con-

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

CN Sabadell			
CB Mollerussa			
CN Tàrrega			
CB Castellar			

5
5
5
5

4
3
2
1

1
2
3
4

tra el Betis, amb qui van caure per
73-40 i van quedar en onzena posició i enquadrats entre els millors
16 equips d’Espanya, davant de reputats equips com el Saragossa,
l’UCAM Múrcia, l’Obradoiro o el
Bilbao Basket. El Reial Madrid va
superar en la final l’Unicaja Andalucía, mentre que el València Basket i
el Barça van ser tercer i quart respectivament.
Rius va començar al bàsquet
amb set anys al CB Castellar, posteriorment va passar pel Creu Alta
sabadellenc i el CN Sabadell, per
fer el salt al CB L’Hospitalet, on
fa dues temporades que juga en la
màxima categoria cadet, la preferent. || A.S.A.

3-1
1-6
3-2
6-4

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

Cerdanyola CH
CP Cubelles
UEH Barberà
Mollet HC
HC Sentmenat
HC Castellar
Club Olesa Patí
CH Ripollet

27
25
22
21
19
18
17
8

14
14
14
14
14
14
14
14

8
8
6
6
6
5
5
2

3 3
1 5
4 4
3 5
1 7
3 6
2 7
3 9

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Roquetes
33
FS Castellar
31
Panteres Grogues 25
CEV L’Hospitalet 15
CV Martorell
8
AVA Ametlla Verd 7
Pia Calella
7
CV Rubí (Retirat) 0

12
12
12
12
12
12
12
0

11
9
7
5
2
1
1
0

0 1
2 1
3 2
0 7
2 8
2 9
3 8
0 0

3A CATALANA FEMENÍ · ASCENS 2 · J14
CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Barberà B
30
CV Terrassa 2013 30
Panteres Grogues 24
FS Castellar
24
Igualada VC
16
CVAA Llars Mundet15
Salle Bonanova
15
Escola Orlandai 14

14
14
14
14
14
14
14
14

5
8
4
4
3
3
3
3

Joan Rius preparant un tir lliure en un partit amb el CB L’Hospitalet. || CEDIDA

8
5
7
7
6
4
6
3

1
1
3
3
5
7
5
8
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Segueixen les Jams
Sessions al Calissó,
cada divendres
La proposta de Jam Sessions que
s’organitza conjuntament amb
Acció Musical Castellar, Cal Gori-

història

L’Ermita de les Arenes es
prepara per a l’11 de juny
del 2022

na i Fun Music Club té continuïtat
cada divendres, a partir de les 21 h,
al Calissó. Com ja és habitual, diversos músics pugen a l’escenari per
interpretar temes de diversos estils musicals. La sessió és oberta a
la participació de tothom.

Els Amics de l’Ermita de les Arenes
i el Centre Excursionista de Castellar es tan preparant la Festa dels 25

anys de la primera missa en sufragi
dels socis del CEC. L’acte és obert
a tothom i tindrà lloc l’11 de juny, de
10 h a 14 h. Hi participaran diverses
seccions del CEC, així com l’entitat de les Arenes, amb la celebració d’una missa i altres propostes.

El patrimoni local, cada cop més a prop
El Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història celebra l’èxit de les iniciatives iniciades els últims mesos per l’entitat
Redacció

Amb la voluntat de fer més visible el patrimoni de Castellar del Vallès, el Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història és una entitat que porta a terme
diverses iniciatives participatives de
temàtica històrica que fomenten el coneixement del patrimoni local.
La junta, que va emprendre el
nou mandat durant quatre anys el
3 de març del 2021, formada ara per
Maria Losada, Dani Baldrís i Ester
Planas com a vocals, Saray Garcia de
secretària, Gemma Perich de tresorera i Marina Antúnez de presidenta,
va tenir clar des del principi que s’havia d’apostar per promoure el coneixement del patrimoni local, tant entre
els joves com entre la gent més gran, i
també va voler incloure, a la junta mateix, la mirada de les dones en la gestió
i conservació del patrimoni.
Es va arrencar un cicle d’itineraris anual titulat Un tomb per la història,
que compta també amb la participació
activa d’alguns socis com Quim Salvador, Emília Garcia, Joan Roura, entre
d’altres. I que contempla unes rutes
guiades per experts en la matèria. En
aquest sentit, ja han guiat algunes de
les propostes els historiadors Llorenç
Genescà, Gemma Perich, Ester Planas,
i l’arqueòleg Jordi Roig.
Cada últim diumenge de mes,
els itineraris tracten una temàtica diferent i concreta. Per exemple, el modernisme, els primers assentaments
a Castellar, el jaciment arqueològic de
Castellar Vell, la família Tolrà i la importància de l’església de Castellar,

l’edat mitjana al Castell de Clasquerí.
Justament, serà aquesta la propera
sortida programada, per al 29 de maig,
amb Genescà. La sortida es farà en
horari de matí i es repetirà a la tarda.
Al mes de juny, s’ha previst un itinerari inspirat en el poeta Joan Arús
amb la secció literària que aquest cop
coordinaran Joan Sellent, Anton Carbonell, Antoni Seguí i Natàlia Cerezo.
Al setembre, es refarà l’itinerari en
record d’algunes de les dones de Castellar, amb Genescà, i amb el Grup de
Recerca de la Pedra Seca del CEC
també es farà un itinerari històric. Al
mes d’octubre, s’està lligant un itinerari
al Puig de la Creu que pugui incloure’s
a les Jornades Europees de Patrimoni. També a l’octubre, Gemma Perich
ens parlarà del cementiri de Castellar;
al novembre, es recuperarà la Tolosa
del 1700 amb les historiadores Perich
i Planas. I al desembre, la història de
les dones que van ser condemnades i
penjades per bruixeria.
A banda del cicle Un tomb per la
història, enguany també es reprendran
les activitats dels Vespres amb història,
una iniciativa iniciada amb èxit el juliol del 2021 pel CECV-AH i que també
es repetirà aquest mes d’estiu, i que
s’expressa a través de la temàtica històrica. El dia 6, xerrada “Sabadellos”
amb Jordi Roig; el dia 13, els cinemes
de Castellar amb el Club Cinema Castellar Vallès.
premis de batxillerat

D’altra banda, ja impulsats per la junta
anterior però aturats per la pandèmia, el dia 3 de juny s’entregaran els
I Premis de Recerca de Batxillerat

El Castell de Clasquerí serà un punt de trobada al proper itinerari ‘Un tomb per la història’ del CECV-AH. || ARXIU

proposats pel Centre d’Estudis Castellar. Els guardons volen reconèixer
la feina dels estudiants de batxillerat
han fet per fomentar la recerca en matèria històrica local. En aquest sentit,
en un acte institucional, s’entregaran
dos premis dotats en 500 euros cada
un als millors treballs.
El CECV-AH ha col·laborat amb
l’Ajuntament, escoles i entitats locals: a
la presentació de Plaça Vella al BRAM!,
amb la col·laboració del cineclub, a
l’Aplec de Castellar Vell, programant
itineraris per a FEDAC Castellar, l’IE
Sant Esteve, etc. D’altra banda, l’entitat segueix la recerca i vigilància del
patrimoni castellarenc.

+ EXPOSICIONS

Propera exposició
El Centre d’Estudis ha dut a terme,
durant els últims mesos, diverses
exposicions artístiques i històriques.
Per exemple, ‘Joan Tomàs. Músic
de tot cor’(maig del 2021); ‘Com
a casa’, del col·lectiu Nadryv
(novembre del 2021); ‘Pel rodal’,
de Maria Moncal (març del 2022).
La propera mostra s’obrirà el

dia 3 de juny, aquest cop, amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Castellar. L’exposició es
titula ‘Francesc Layret, diputat per
Sabadell. El fil roig del capitalisme’
i ha estat cedida per l’Ajuntament
de Sabadell - Museu d’Història de
Sabadell. La mostra es podrà veure
fins al 18 de juny; els divendres, de
17 h a 20 h, i els dissabtes, de 10 h
a 13 h, al segon pis del CECV-AH.
Al setembre, coincidint amb la Festa
Major, s’obrirà una nova exposició
del pintor castellarenc Esteve Prat.
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CONCERT | CORALS

Els pinzells de Castellar del Vallès
Joan Pinyot va oferir a L’Aula una retrospectiva sobre els artistes locals
Rocío Gómez

El metge, escriptor i president de l’entitat de divulgació de coneixement Cal
Meima, Joan Pinyot, va protagonitzar
dimarts passat la sessió de L’Aula.
Pinyot va oferir una conferència
que va repassar la figura dels pintors
locals més destacats, però també de
pintors forans que han trobat a Castellar una font d’inspiració. El viatge pictòric va començar amb l’art
de carrer, el muralisme popular i els
grafits que esquitxen algunes parets
de la vila, “un art temporal que s’ha
de veure en el moment”, va dir Pinyot. Tot seguit, el ponent va recordar
que com en el cas dels grafits, sovint
l’art és efímer perquè no s’han avesat esforços per conservar-lo o perquè es destrueix com a protesta o en
un context com la guerra. A Castellar,
es van cremar diversos retaules com
el de la parròquia de Castellar Vell, o
fonts d’informació com l’arxiu parroquial. De fet, Pinyot va explicar que
des de Cal Meima estan promovent
la reproducció del retaule del Martiri
de Sant Esteve que va pintar Jaume
Serra, però amb les mans i l’estil del

J. Pinyot a l’Auditori, dimarts passat. || R.G.

pintor castellarenc Joan Mundet, un
dels protagonistes de la xerrada. Pere
Borrell també va veure desaparèixer
entre les flames bona part de les obres
que va pintar.
El conferenciant es va centrar a
recordar anècdotes dels pintors però
sobretot a mostrar les seves obres,
amb un carrusel de diapositives que
va abastar figures com Josep Juliana,
Lluís Mateu, Santiago Gorina i Miquel
Pou, però també artistes més contemporanis com Josep Boadella, conegut
com el noi de Cal Gurri; Simeó Caba;

Joaquim Miralles; Alfons Gubern o
Raimon Roca, de qui recentment s’ha
inaugurat un museu virtual de la seva
obra. Justament, Pinyot va reivindicar un museu d’art local per preservar les obres d’aquests artistes que
van fer fortuna, no només a Castellar,
sinó també a Itàlia o França, que els
van acollir i valorar pel seu talent indiscutible. És el cas de Xavier Caba, a
qui Pinyot va descriure com un artista “complet”. Dibuixant, pintor i fotògraf que va viure a París uns anys
prolífics en l’àmbit de l’art. Joan Gibernau, Simfonós Aguilar, Pere Marra
o Lluís Valls Arenys. Desenes i desenes de pintors van desfilar a la pantalla gran de l’Auditori, fins a arribar a
la generació més recent d’artistes locals. Menció especial per a Pepa Beotas, en totes les seves èpoques artístiques amb un misticisme que convida
a la introspecció, però també a Antoni
Costa, per la seva obra generosa, que
va captar l’essència d’una generació.
Finalment, la passejada pels
llenços va obrir una finestra a les
creacions de Montse Serna, Esteve
Prat, Marta Llobet, Domènec Triviño, Daniel Rocavert, Joan Lleixà o
Marcel·lí Calsina.

AUDITORI | CINEMA

El DocsBarcelona
A Prop, a
Castellar

A l’esquerra, la directora Anaïs Taracena durant el rodatge de ‘El silencio del topo’. || C.

El silencio del topo és una de les pel·
lícules del DocsBarcelona A Prop
que es pot veure a la sala del municipi, a les 21 hores. Diverses pel·lícules
d’aquest festival que té lloc del 18 al 29

Se celebra el XXVIII
Musicoral a l’Auditori
Dissabte, 28 de maig, s’ha programat el XXVIII Musicoral a l’Auditori Municipal Miquel Pont. L’acte, previst per a les 18.30 hores i
coordinat per la Coral Xiribec,
comptarà amb la participació de
la mateixa Coral Xiribec, dirigida
per Oriol Roca; la coral de Sentmenat, el Cor Vila Azari i el Cor
Atzamares i Les Rebels de Bracet, una coral novella sorgida en
el si del Cor Sant Esteve.
Cada mes de maig, des del

1992, la Coral Xiribec de Castellar
del Vallès convida corals d’arreu
a una trobada que pretén ser una
festa del món coral al nostre municipi. Les corals convidades arriben
de la geografia catalana, de l’estat i
també d’Europa, estimulant la convivència dels cantaires d’arreu amb
els de Castellar. La festa coral culmina amb el concert que es fa habitualment el dissabte a la tarda i
el posterior ressopó obert a tots els
assistents. || M. ANTÚNEZ

Concert coral de la Coral Xiribec, amfitriona del XXVIII Musicoral. || CEDIDA

de maig es projectaran a Castellar. En
aquest cas, es projecta un documental de la directora Anaïs Taracena que
explica la història del Schindler de la
guerra civil de Guatemala.
El periodista Elías Barahona,
àlies el Topo, es va infiltrar al govern
militar com a cap de premsa del ministre de l’Interior. Barahona es jugava
la vida cada dia per salvar desenes de
dissidents del règim. El 2014, el Topo
decideix trencar amb dècades de silenci per declarar en un judici d’estat.
La cineasta Anaïs Taracena l’acompanya amb la seva càmera.
Poques setmanes després de
declarar, Barahona mor. Taracena
dona veu a l’oblit i segueix les passes

del Topo per recuperar la memòria
silenciada de Guatemala.
Taracena és directora i productora de documentals amb màster en
Ciències Polítiques. Ha dirigit diferents curtmetratges que s’han projectat a festivals internacionals de
cinema, universitats i comunitats. A
Guatemala treballa com a realitzadora audiovisual amb organitzacions
que defensen els drets humans i com
a gestora cultural. El 2019 participa
a la Berlinale Talents i el IDFA Academy School com a directora emergent. El silencio del topo és el seu primer llargmetratge documental i es va
estrenar en competència internacional del Festival Hot Docs 2021. || M. A.
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Homenatge a
Amy Winehouse
dissabte a L’Alcavot
La castellarenca
M. Davis serà
l’encarregada de
cantar els èxits
de Winehouse
Redacció

Dijous 19, L’Alcavot va acollir una
nova sessió de S’horabaixa amb els
Llenguaferits (Jessica Neuquelman
i David Vila). Aquest duet va oferir
una xerrada i recital poètic centrat
en Miquel Martí i Pol. Van voler destacar la faceta menys coneguda de
l’autor de Roda de Ter, la de traductor, i també van recordar que la seva
obra ha estat traduïda a una quinzena
de llengües d’arreu del món. Al final
del recital es va obrir torn de paraules i es va iniciar un col·loqui debat al
voltant de l’autor homenatjat i de la
feina dels traductors.

Dissabte 21 es va estrenar la
iniciativa Tardes de microteatre. La
companyia sabadellenca Tres Homes
Grossos va representar l’obra Pascal,
un text original de Lídia Guarch, que
també és directora del projecte. L’actor Jordi Cantó va interpretar la funció. Diumenge 22, la companyia Petit
Món també va visitar L’Alcavot amb
l’espectacle Terratteràpia. El projecte,
que va néixer l’any 2002 com a associació de teatre i dansa per promoure
tallers i espectacles interdisciplinars,
professionals i amateurs, amb l’objectiu de reivindicar el poder transformador de la cultural a la societat,
va agradar molt al públic assistent.
L’objectiu de la Cia. Petit Món és fer
de mirall de totes les dones i homes
i convidar-los a conèixer una realitat
transformadora.
Terratteràpia és un espectacle
protagonitzat per dones que reivindiquen poder mostrar la seva vulnerabilitat. Expressar-la sense filtres.
És un espectacle desenfadat, divertit, irreverent que coqueteja amb la
veritat i l’artifici.

La castellarenca M. Davis en una actuació anterior d’homenatge a Amy Winehouse, la diva del soul britànic. || ARXIU

properes funcions

Aquest dissabte 28, a les 20.30 hores,
i diumenge 29, a les 18.30 h, s’ha programat un concert d’homenatge a
Amy Winhouse’s, amb la companyia
M. Davis. Ella farà un repàs de la vida
de la cantant britànica a través de les
seves cançons. L’espectacle de teatre
musical s’acompanyarà amb imatges
audiovisuals i temes interpretats per
Marga Davis.

Dijous dia 2, a les 20.30 hores,
s’ha previst una sessió de S’horabaixa
amb David Vila i Ros i Josep M. Roviralta Ferrer. Es tracta d’una lectura
dramatitzada de contes de revoltes
utòpiques extrets del llibre de David
Vila La revolta de Cramòvia i altres
contes. Tots dos presentaran una posada en escena divertida i engrescadora, amb contes breus que desperten les ganes de riure.

El diumenge dia 5 s’inaugurarà
una exposició de l’artista multidisciplinar Rafael Aguilar. A l’acte inaugural es comptarà amb la presència de
l’artista i l’actuació musical de Guillem Crego Vich. L’exposició es podrà
veure fins al 26 de juny, els divendres,
d’11 a 13, els dissabtes, d’11 a 14 h i de
16 a 18 h, i els diumenges, d’11 a 14 h.
S’exclouen els dies de representacions de sala.
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La música coral va
sonar a la biblioteca

La benedicció dels pans de Santa Quitèria, a Sant Feliu del Racó, el cap de setmana passat. || Q. PASCUAL

Santa Quitèria torna a engrescar
els veïns de Sant Feliu del Racó
Els veïns de Sant Feliu del Racó van
tornar a celebrar la tradicional festa
de Santa Quitèria amb una botifarrada, música, una missa i la benedicció
del pa. La celebració es va desenvolupar entre calidesa i bon ambient, davant de l’església. La festa, que té una
motivació religiosa i es concreta amb
actes de caràcter civil, va començar
dissabte al vespre i es va allargar fins
diumenge al migdia.
Dissabte a la tarda, els veïns es
van posar en marxa per preparar el
sopar popular, a base de botifarra,
torrades, xoriço i begudes. La festa
es va acabar allargant fins passada

la matinada. “Santa Quitèria és la
patrona del poble. Traiem la verge
a la plaça i fem activitats perquè
el poble convisqui i socialitzi. És
una festa d’origen religiós que fa
moltíssims anys que celebrem i
ampliem amb ballarugues”, explicava una de les organitzadores,
Carme Montoya.
Diumenge al matí, la benedicció dels pans de Santa Quitèria la
va haver de fer mossèn Txema Cot,
exrector de les esglésies de Sant Esteve i de Sant Feliu del Racó. Ho hauria d’haver fet el mossèn Artur Boardman, però va traspassar amb 59

Dissabte passat al matí, a la Biblioteca Municipal Antoni Tort, hi
va haver una rebel·lió a la cuina,
una proposta musical en què van
participar el Cor Sant Esteve de
Castellar del Vallès i el cor Clau
de Sol de Matadepera.
La cantata va ser el fil conductor pel qual van anar desfilant les cançons, interpretades
pels cors de menudes i petites
del Cor Sant Esteve, dirigides
per Mireia Cadevall i Berta Junqué, i pel cor Clau de Sol, dirigits
per Rosa Martínez.
A l’acompanyament al piano
es va comptar amb la castellarenca Guida Miró, excantaire del Cor

Sant Esteve i pianista. Els narradors de la Rebel·lió a la cuina van
ser Maria i Héctor Hernández,
aquest darrer, el pare d’una cantaire del grup de petits del Cor
Sant Esteve.
Aquest concert ja s’havia
previst per a Sant Jordi de l’any
de la pandèmia, ara fa dos anys.
Va quedar posposat fins ara.
Dissabte mateix, es va fer un
assaig conjunt a Matadepera, on
els matadeperencs van oferir als
de Castellar un bon berenar preparat per les famílies i una selecció
de contes de la biblioteca relacionats amb el menjar i l’alimentació. || M. ANTÚNEZ

anys el divendres. Des de l’organització van mostrar el seu condol per
la pèrdua tan inesperada del mossèn.
La plaça de l’Església, després
dels actes religiosos, es va tornar a
omplir de música, amb un aperitiu
per acabar la festa. Al davant, el
Centre Feliuenc també es va omplir
de veïns que van aprofitar per ferhi el vermut. “Hem estat molt bé.
Ahir al vespre vam ballar molt! I
avui hem tornat a començar amb
el vermut, després de la benedicció dels pans”, comentava una de
||
les veïnes, Elisabet Requena.
GUILLEM PLANS

La ‘Rebel·lió a la cuina’ va tenir lloc a la biblioteca, dissabte passat. || CEDIDA

Vols estar al dia de les
novetats dels
serveis municipals?
Vols rebre
l’actualitat del
municipi i de
l’Ajuntament?
Uneix-te a les xarxes
socials municipals!
Tenim:
Instagram
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Consulta com fer-ho a
www.castellarvalles.cat/xarxes

22

agenda

DEL 27 DE MAIG AL 02 DE JUNY DE 2022

del 27 de maig al 5 de juny de 2022

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

DIVENDRES 27
de 10 a 11 h - TALLER
Taller de Zumba
Inscripcions al tel. i WhatsApp
689694982 (Maria Fontcoberta)
Lloc: Casal Catalunya
Org.: Ajuntament
De 18 a 22 h - JOCS
Sessió de jocs de taula moderns
Aforament limitat, cal contactar
al tel. 678555506, a l’a/e tastajocs@gmail.com o a l’Instagram @
tastajocscastellardelvalles
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Org.: Tasta Jocs
21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Org.: Fun Music Club, Acció
Musical Castellar i Cal Gorina
21 h - CINEMA
DocsBarcelona a Prop:
El silencio del topo
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: CCCV

DISSABTE 28
8 h – SORTIDA
Caminada al voltant de Les
Arenes
Inscripcions a l’a/e marxanordicavalles@gmail.com o al tel.
660871152 (WhatsApp)
Àrea d’esbarjo de Les Arenes
Org.: MNV Marxa Nòrdica Vallès
De 9.30 h 13 h - SORTIDA
Tast de Marxa Nòrdica del CEC
Acte gratuït (es proporcionaran
els bastons)
Carrer Colom, s/n (CEC)
Org.: Centre Excursionista de
Castellar
De 10 a 20 h – FIRA
Universum
Fira de la diversitat que inclou activitats diverses
Espai Tolrà
Org.: SUMA Castellar
12 h - MÚSICA
Concert de Xiula
Entrades a http://sumacastellar.cat
Plaça de la Fàbrica Nova
Org.: SUMA Castellar
18.30 h – MÚSICA
XXVIII Musicoral
Amb la Coral Xiribec, Cor de
Sentmenat, Cor vila Azari i Cor
Atzamares i les rebels de bracet
Auditori Municipal
Org.: Coral Xiribec
20.30 h – TEATRE
Amy Winehouse’s life, amb la
Cia. M. Davis
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot
21 h – MÚSICA
Concert de Clara Peya + Manel
Teloners: Roger Padrós i Un
aplauso para mí
Entrades a
http://sumacastellar.cat
Plaça de la Fàbrica Nova
Org.: SUMA Castellar

22.30 h - BALL
Nit de ball. Festa blanca amb
música del Duet Zenit
T’animes a venir vestit de blanc?
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Tot Ballant i Pas de Ball
Hi col·labora: Ajuntament

DIMECRES 1

DIUMENGE 29

18.30 h - TALLER
“Moviment intel·ligent i consciència corporal”
A càrrec de David Dalmau
Inscripcions a l’a/e tothicapcastellar@gmail.com o al tel.
649545803 (tardes)
Lloc: gimnàs de l’escola Joan
Blanquer
Org.: Tothicap i Regidoria de
Feminisme

De 9 a 14 h i de 16 a 21 h PROPOSTA
Itinerari: “Un tomb per la història: Castellar Vell i el Castell de
Castellar, pinzellades sobre l’edat
mitjana”
Sortida des de l’aparcament Viena
Castellar
*Cal inscripció prèvia
Org.: Centre d’Estudis Castellar Arxiu d’Història
De 10 a 14 h – PROPOSTA
Els bombers i les bomberes
t’acompanyen a donar sang
Cal demanar hora a https://donarsang.gencat.cat
Pl. Major
Org.: Banc de Sang i Teixits
11 h – MÚSICA
Concert de Dàmaris Gelabert
Entrades a http://sumacastellar.
cat
Plaça de la Fàbrica Nova
Organització: SUMA Castellar
18 h - BALL
Ball a càrrec de Quin Ritme
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló
18.30 h – TEATRE
Amy Winehouse’s life, amb la
Cia. M. Davis
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot

DILLUNS 30
19 h - PROPOSTA
Club de lectura de viatges Viatjar ben acompanyat:
Pantocràtor. Seguint les passes de Puig i Cadafalch i la “Missió
Arqueològica de 1907”
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni
Tort
19 h - XERRADA
“Els reptes del futur de l’energia”
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Ajuntament

DIMARTS 31
19 h - PROPOSTA
Ple municipal
Ca l’Alberola (sense públic)
Org.: Ajuntament
20 h - PROPOSTA
Club de lectura en anglès Read
and Chat: ‘Girl’
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni
Tort

09 h - SORTIDA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de
Salut

DIJOUS 2
19 h – PROPOSTA
Presentació del llibre ‘Hablé con
Ela y ELA habló conmigo’, d’Eva
Villanueva
Amb la presència de l’autora
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal

DIVENDRES 3
De 17 a 20 h – TALLER
“Construïm castells de sorra”
Aconsegueix una fitxa per gaudir
de les activitats per una compra
mínima de 10 € a les parades del
Mercat Municipal
Pl. d’El Mirador
Org.: Mercat Municipal i
Ajuntament
Hi col·labora:
Diputació de Barcelona
18 h - Taller
“Donem-li veu a la violència obstètrica”
A càrrec de Marta Busquets, advocada especialista en gènere i salut,
i Dida Gallego, doula i membre de la
junta de Dona i Llum
Lloc: Sala Lluís Valls Areny d’El
Mirador
Org.: La Tribu i Regidoria de
Feminisme
De 18 a 22 h - PROPOSTA
Sessió de jocs de taula moderns
Aforament limitat, cal contactar
al tel. 678555506, a l’a/e tastajocs@gmail.com o a l’Instagram @
tastajocscastellardelvalles
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Org.: Tasta Jocs
19 h – PROPOSTA
Presentació del llibre
‘El despertar del àngel’
A càrrec de l’autor, Sergio García
La Centraleta
Org.: La Centraleta
19.30 h – XERRADA
ALBANO DANTE FACHÍN
Sala d’actes d’El MIrador
Org.: ANC

19 h - PROPOSTA
Entrega dels I Premis de
Recerca de Batxillerat del
Centre d’Estudis Castellar –
Arxiu d’Història
Inauguració de l’exposició
‘Francesc Layret, diputat per
Sabadell.
El fil roig del catalanisme’
Centre d’Estudis Castellar – Arxiu
d’Història
Org.: CECV-AH i Ajuntament
21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Org.: Fun Music Club, Acció
Musical Castellar i Cal Gorina
21 h – CINEMA
París, Distrito 13
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: CCCV

DISSABTE 4
10.30 h - FESTA
Celebrem el Dia Mundial del
Medi Ambient
Taller, mostra i explicació
de contes
Pati de les 3 Moreres
Org.: Biblioteca Municipal Antoni
Tort, Ludoteca Municipal Les 3
Moreres i Ajuntament
Hi col·labora: Idiomes Castellar

DIUMENGE 5
18 h - BALL
Ball a càrrec de Cotton Club
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló
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“

”

penúltima

Ningú no escapa a la fascinació que produeix la fotografia, és com una capsa màgica.

Ouka Leele

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 27
DISSABTE 28
DIUMENGE 29
DILLUNS 30
DIMARTS 31
DIMECRES 01
DIJOUS 02
DIVENDRES 03
DISSABTE 04
DIUMENGE 05

POSTALS DE CASTELLAR

Recomanació

EUROPA
BONAVISTA
CASTELLAR
BONAVISTA
CASANOVAS
ROS
PERMANYER
CATALUNYA
CASANOVAS
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
Servei d’urgència nocturn: a partir
de les 24 h es deriva a les farmàcies
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.

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

DEFUNCIONS

A l’estiu, la meva
alimentació ha de ser
igual que a l’hivern?

Carrer de Sant Jaume, anys seixanta
Imatge dels anys seixanta del carrer de Sant Jaume, conegut com El Pla. La via és la continuació del
carrer del Molí, tallat per la carretera de Sabadell. El carrer es va urbanitzar al segle XIX en un desenvolupament molt lligat a la fàbrica Tolrà (Can Barba). El nom popular del Pla prové del fet que, quan
els treballadors de la fàbrica tornaven de la feina, era el primer carrer pla que trobaven. A la imatge, es
distingeixen la joieria Casa Jordi i la benzinera Truyols. || AUTOR: JOAN ROMEU ROVIRA || TEXT: CASTELLAR
DEL VALLÈS DESAPAREGUT

INSTAGRAM · @lactual
@arnaucabeza
La casa de les punxes

@cafebarlestevet
Bones tripes ‘callus’ de l’Estevet

@descobrintcastellar
Bonic despertar

L’alimentació pot ser la mateixa durant tot
l’any però, aprofitant el canvi d’estació, val
la pena introduir petites variacions.
Com és lògic, qualsevol aliment ens aportarà el màxim de nutrients quan es troba en el
moment estacional idoni. Per això, s’aconsella menjar verdura i fruita tot l’any, però no
les mateixes varietats a l’estiu que a l’hivern.
A l’estiu i a la primavera algunes de les fruites i verdures de temporada són: albergínia,
cogombre, albercoc, cireres, meló, nectarina, maduixes…
Una altra característica de l’estiu és que,
com fa calor, suem i el nostre cos perd més
aigua. Per això, és aconsellable hidratar-se
més, bebent aigua i augmentant el consum
d’aliments com el gaspatxo, consomés freds…
Per últim, afegir que fruites i vegetals, a més
d’aportar-nos salut a base d’aigua i antioxidants, ens ajudaràn a controlar el nostre pes.

19/05/2022
Àngela Mañosa Homet · 92 anys
20/05/2022
Juan Arturo Boardman Iranzo · 59 anys

Farmàcia Casanovas
Avinguda de Sant Esteve, 3
T. 937 47 49 56
www.farmaciacasanovas.cat
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Oriol Mas
Campió sènior de culturisme de Catalunya

”M’agrada molt el

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
La humilitat
Un defecte que no pots dominar?
Inconformista, sempre vull alguna
cosa més
Una persona que admires?
Pablo Dreix
Quin plat t’agrada més?
Com a capritx, el sushi
Un color
Verd
Un llibre?
‘El alquimista’ de Paulo Coelho
Un grup?
Rammstein
Una pel·lícula?
‘Un domingo cualquiera’ d’Oliver Stone
Un viatge pendent?
Egipte
Un racó de Castellar?
El torrent dels Colobrers
Un somni?
Dedicar-me professionalment al culturisme

culte al cos i jo ho veig
com una escultura

“

Fa mitja vida que es dedica a l’esport, primer com a
jugador de futbol americà i des de fa tres anys lliurat en
cos i ànima al culturisme. Ara, amb 25 anys, ha assolit
el campionat de Catalunya sènior de culturisme
Jordi Rius

· Sempre t’ha agradat l’esport?

Sí. Quan vaig treure la meva passió
per a l’esport va ser amb el futbol
americà. Allà vaig aprendre la disciplina, a ser honrat, a saber que sempre hi ha algú més fort que tu, la competitivitat i l’esport sa. Et pots barallar al camp de joc, però quan acaba
el partit tots som companys. Vaig començar amb 12 anys i vaig deixar el
futbol americà amb 17 per una lesió
a les cervicals.
· I d’aquí al culturisme?

Als 15 anys ja en feia, com a manera complementària del futbol americà per estar més fort, més àgil i
més ràpid.
· És molt dur el dia a dia d’una persona que fa culturisme?

Sí, et diria que potser més a escala

mental que física. Al cap i a la fi, ja
saps que són dues hores d’entrenament i ho intentes fer amb la màxima intensitat. És el moment en què
t’ho passes bé, gaudeixes de l’esport
i estàs motivat. El problema és quan
arribes a casa, estàs cansat i has de
fer un dèficit calòric, has de començar a aprimar-te encara que el cap
et demana que mengis més. Tot el
menjar s’ha de pesar i això et pot
crear ansietat.
· Has de buscar algun suplement?

Sí, multivitamínics, probiòtics, enzims digestius... tot el que afavoreixi l’absorció dels nutrients.
· Hi ha molts tipus de substàncies?

La meva federació permet la utilització de substàncies amb una finalitat estètica. Tots els culturistes de la
meva federació les utilitzem i ningú
juga amb avantatge. Tot això sota un
estricte control mèdic. Els culturis-

tes som persones que forcem molt el
cos i intentem sempre anar al límit.
Hem de millorar el màxim possible
en el mínim de temps. Parlant clar,
no et pots ficar tota la farmàcia en
un any si en aquest temps estàs fet
una merda. Has de saber calibrar i
que el que et prenguis no sigui perjudicial per a la teva salut.
· No arriba el moment que penses
abandonar aquestes substàncies?

Sí i no. Per a mi mateix, estic tranquil. Em faig els meus controls mèdics, ecografia cardíaca i un TAC una
vegada l’any. Al pesar tant i a la vegada ser tot massa muscular, som com
un motor molt gran. No és el mateix
un motor de 150 cavalls que ha d’arrossegar 2.000 quilos que vindria a
ser en comparació una furgoneta que
potser nosaltres que som uns camions, que a part de pesar més del normal, tenim molts cavalls, en aquest
cas nutrients.

· Et canses més que altres nois de
25 anys pel fet de ser culturista?

Més aviat és un tema genètic. Abans
fins i tot de començar el futbol americà, menjava molt malament. Amb 13
anys pesava 115 quilos. La doctora em
va dir que no podia pesar tant i que
hi havia de fer alguna cosa. Aleshores em vaig decantar pel futbol americà, però el problema és que patia
moltes lesions.
· Acostumes a lluir el teu cos quan
vas pel carrer?

No. Ara a l’estiu el que no faré és anar
amb màniga i pantaló llargs. No necessito exhibir el meu cos. Al gimnàs acostumo a entrenar amb samarreta de màniga curta i ampla.
Soc molt introvertit, en aquest sentit. Altres companys sí que tenen la
necessitat de lluir-lo. Això va amb la
personalitat.
· Quan vas decidir presentar-se a

concursos de culturisme?

Sempre he tingut la il·lusió de competir. La meva autoestima no ha
estat sempre en el seu lloc. He estat
sempre una persona insegura, potser el tema de l’obesitat hi té alguna
cosa a veure...
· Vols dir que en el món del culturisme hi ha gent que va ser obesa?

Sí, sí. Sembla que el culturisme sigui
un esport de fatxendes, prepotents i
exhibicionistes, però t’adones que és
el refugi de molta gent que ha sentit
inseguretat pel seu físic. Potser anant
al gimnàs ja n’hi hauria prou, però fer
culturisme és la manera de destacar.
M’agrada molt el culte al cos i jo ho
veig com una escultura, com un art.
· T’esperaves guanyar el concurs?

No. L’any passat vaig quedar quart.
I ara em preparo per als dies 3, 4 i 5
de juny, que se celebra el Campionat
d’Espanya.

