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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

CENTRE D’ESTUDIS | P 19

VÒLEI | P13

Castellar acull
una mostra sobre
Francesc Layret

L’FS Castellar,
tercer a les
fases d’ascens

INCLUSIVITAT | P 06

Tots sumem
Unes 3.500 persones han passat
per la Marató de la Diversitat

Suma+ va nèixer per reclamar l’aplicació del decret d’inclusió a les aules però s’ha anat obrint tambe a la lluita contra l’exclusió, motiu pel qual els concerts de la Marató, com el de Manel, facilitaven la inclusivitat. || Q. PASCUAL
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ple de maig

Llum verda a la
nova ordenança
de mobilitat
El ple també aprova una moció per afavorir
l’accessibilitat universal a la via pública
Jordi Rius

La mobilitat va estar ben present al
debat del ple d’aquest mes de maig.
D’una banda, es va aprovar inicialment
l’ordenança de mobilitat, que prioritza
l’espai públic per als vianants, i de l’altra una moció que busca afavorir l’accessibilitat universal a la via pública.
A més, també es va aprovar un aspecte tècnic, un procediment administratiu per tramitar l’expropiació forçosa
d’un conjunt de finques afectades de
manera conjunta pel camí bici que
ha d’unir Sant Feliu del Racó amb la
B-124 passant per les urbanitzacions.
El tinent d’alcalde de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Pepe González, va explicar en la presentació de
l’ordenança de mobilitat que “fins ara
la normativa disposava l’ús de l’espai urbà a partir de l’hegemonia del
cotxe”. La nova ordenança estableix
que “bicicletes, vehicles i vehicles de
mobilitat personal circulin emmig
de la calçada a 30 quilòmetres per
hora” i que, més que un canvi estètic,
la norma normativa ja denota “una
ambició en la proposta”.
Per part de l’oposició, Oriol Martori (ERC), va destacar que un dels
aspectes més destacables de la nova
normativa “és la millora de la con-

vivència” i que un dels aspectes que
“ens hem de plantejar és ser més
àgils i que, per això, calen eines més
dinàmiques per fer aquests canvis
i que arribin a la ciutadania” després d’alertar que la sinistralitat pels
patinets i entre conductors per manca
d’atenció o per excés de velocitat.
La regidora de Junts, Esther
Font, va intervenir per demanar
l’adaptació de “les darreres tecnologies domòtiques a les zones urbanes per anar cap a un mobilitat
més sostenible”. Tant Martori com
Font van insistir en una campanya de
comunicació de la nova ordenança,
un aspecte que es va comprometre a
emprendre González. La moció es va
aprovar amb els vots a favor de Som
de Castellar-PSC, ERC i Junts, mentre que la CUP es va abstenir.
La part resolutiva es va tancar
amb l’aprovació d’una modificació de
crèdit de 876.638 euros provinents dels
romanents del crèdit fruit de la liquidació del pressupost del 2021 que serviran per “amortitzar el préstec de
791.638 euros”, va assegurar la regidora d’Economia, Yolanda Rivera, que
va afegir que “s’ha cregut convenient la cancel·lació d’aquest préstec
donat l’estalvi que suposa l’operació
tant en interessos com en comissions”. La regidora d’ERC Dolors Ruiz

Una imatge del ple de maig, celebrat a Ca l’Alberola dimarts passat. || R. GÓMEZ

va anunciar el vot negatiu del seu grup
dient que “esperàvem quelcom diferent. Aquests 700 mil euros es podrien posar en projectes en espera,
com el local de Can Font”. El portaveu de Junts, Pau Castellví, va destacar
el vot afirmatiu del seu grup tot afirmant que “ara farem ús d’una part
d’estalvis per amortitzar un préstec
i destinar diners a festes populars
i celebracions”. El punt es va aprovar amb els vots favorables de Som
de Castellar-PSC i Junts mentre que
ERC i la CUP van votar-hi en contra.
l’etern debat de la mobilitat

Al capítol de mocions, la que va suscitar més debat va ser la introduïda per
Junts per Castellar, que demanava l’accessibilitat universal a la via pública.
En la presentació de la moció, Castellví demanava “actualitzar el pla
d’accessibilitat municipal, demanar a la Fundació Once una avaluació dels projectes desenvolupats
a la via pública per resoldre els errors comesos i preveure en el pres-

supost partides específiques per a
la mobilitat accessible”.
En el torn de rèplica, Pepe González va apuntar que, en un principi, la primera intenció de l’equip de
Govern “era votar en contra de la
moció, però hem apostat per transformar-la, i una part important és
més del nostre grup que del seu”.
També va suggerir al grup municipal de Junts que “quan parlen d’accessibilitat universal siguin conseqüents i no protestin perquè s’ha
fet una ampliació de voreres, cosa
que afavoreix l’accessibilitat, perquè s’ha perdut l’aparcament”. Castellví li va respondre que “l’accessibilitat no és incompatible amb el
fet que es demanin alternatives a
les places d’aparcament que es van
perdent”. L’alcalde va intervenir en
el debat apuntant que “governar és
prioritzar i hem de decidir. No pot
dir –adreçant-se a Castellví– que és
compatible fer aparcament ampliant les voreres”. La moció es va aprovar per unanimitat.

Les tres mocions que va presentar ERC –una quarta la van retirar– van ser aprovades. La primera
sobre el disseny d’una xarxa d’itineraris saludable es va aprovar per unanimitat, igual que la que demanava acabar amb la interinitat de secretaris i
interventors municipals. La moció
dels republicans sobre aclarir els fets
de l’espionatge contra el moviment independentista català va ser exposada per la regidora Núria Raspall que
va assegurar que “els fets són molt
greus i un cop destapada la veritat
va deixar en evidència una vegada
més el govern de l’Estat”. La regidora de la CUP, Marga Oncis, va explicar que votarien que sí a la moció, però
“farem una reflexió: t’espien i et detenen igual amb o sense espia, com
demostra l’operació Judes. Els independentistes podem ser acusats de
qualsevol mentida”. La moció, que va
comptar amb esmenes de Junts, va
aconseguir els vots favorables d’ERC,
Junts i la CUP mentre que l’equip de
Govern es va abstenir.
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consell sociosanitari

Més ajuts socials per la pandèmia
El 2021 la despesa social de l’Ajuntament va créixer un 20%, l’any passat 444 famílies van rebre ajuts socioeconòmics

Cristina Domene

El pitjor any de la pandèmia del coronavirus va ser el 2020, però durant
el 2021 –i actualment– la societat en
general i les famílies en particular
en van continuar patint les conseqüències. Va quedar demostrat amb
les dades que es van desprendre de
la sessió del Consell Municipal Sociosanitari, que va informar per via
telemàtica de les memòries del conjunt de serveis d’àmbit social i de
salut corresponents al 2021. “És evident que com a resultat de la pandèmia hi ha famílies que han patit
ERTOS o altres mecanismes que
han fet baixar els seus ingressos i,
per tant, des d’Atenció Social hem
hagut de complementar aquesta
situació, perquè aquesta circumstància conjuntural no es convertís
en estructural, i d’aquesta manera
les famílies hagin pogut mantenir
les condicions més dignes i positives respecte a la qüestió socioeconòmica”, va declarar el regidor de
l’Àrea de Drets Socials i Serveis a
les Persones, Joan Creus.
Segons es va apuntar a la trobada, l’any passat va estar marcat per la
recuperació progressiva dels serveis
presencials després de l’esclat de la
pandèmia, ja que es va passar d’una
atenció més basada en l’emergència a
l’atenció social que ja es feia habitualment abans del 2020. Entre els aspectes més remarcables destaca l’increment considerable dels ajuts bàsics
d’habitatge i manutenció, la demanda en salut mental i d’ajuts per a la
conciliació familiar de famílies amb
fills o persones dependents, la recuperació de l’atenció plena del servei
d’ajut a domicili i l’augment de dificultat d’accés a organismes públics
per a la tramitació de prestacions.
“El que hem trobat més necessari per fer front han estat els ajuts
vinculats al lloguer i als habitatges, aquest és l’àmbit que més recursos ha rebut”, especifica Creus.

D’acord amb les dades facilitades per la Regidoria d’Atenció Social
i Salut Pública, l’any passat un total
de 444 famílies castellarenques van
rebre ajuts per necessitats socioeconòmiques (18 més respecte a l’any
anterior). El 2021 la despesa en ajuts
socials va arribar a 240.000 euros, un
20% més respecte a l’any anterior.
La gran majoria de les prestacions concedides es van destinar
de forma prioritària a temes relacionats amb ajuts relacionats amb
l’habitatge i la pobresa energètica
(45%) i a la infància (33%). El 22%
restant es va destinar al transport
adaptat, a l’acció solidària amb entitats socials a ajuts a l’alimentació, a
la utilització del transport públic, als
serveis mèdics o a la realització d’estudis a l’Escola Municipal d’Adults,
entre d’altres.
Pel que fa a la política de suport
a les llars, els Serveis Socials Municipals i l’Oficina Local d’Habitatge han
tingut per objectiu garantir la permanència a l’habitatge, facilitar-ne l’accés, aconseguir un preu de lloguer
just i afrontar la crisi socioeconòmica
del coronavirus. Des de la Regidoria
d’Atenció Social s’han atorgat ajuts a
66 famílies per 97.000 euros, un 33%
més respecte del 2020 i un 128% més
respecte del 2019. A aquesta xifra cal
sumar 11.600 euros més d’ajuts als
subministraments.
En relació amb els ajuts destinats a la infància, destaquen els de
casals d’estiu (24%), menjador escolar (20%), llibres, material escolar i
quotes escolars (18%) i tractaments
reeducatius i terapèutics (12%).
En matèria d’ajuts alimentaris, es va remarcar l’acció que duen
a terme la Creu Roja i Càritas amb el
suport de l’Ajuntament. Càritas Castellar, a qui s’ha doblat la subvenció
respecte al 2020, amb 20.250 euros,
va donar servei a 192 famílies, mentre que la Creu Roja va distribuir
153 targetes a 48 famílies per donar
suport alimentari, amb una dotació
municipal de 18.700 euros.

Una professional del CAP de Castellar fent una atenció telefònica en una imatge d’arxiu. || Q. PASCUAL

ATENCIÓ PRIMÀRIA

El CAP deixa de
fer les baixes per
ingrés hospitalari
El conseller de Salut, Josep Maria
Argimon, la directora del CatSalut,
Gemma Craywinckel, i la responsable
de gestió de pacients i atenció al
ciutadà del Parc Taulí, Pilar Doretto,
van presentar dijous passat els
resultats d’una prova pilot que té per
objectiu desburocratitzar l’atenció
primària. La prova s’ha fet al voltant
de la regió del Vallès Occidental est,
àmbit d’influència del Taulí, on ha
intervingut 19 àrees bàsiques (entre

elles la de Castellar del Vallès) i ha
consistit en què el mateix hospital
s’ha encarregat de tramitar la baixa
dels pacients que ingressaven per
motius d’urgència o per programació.
Aquesta millora en la gestió pot
suposar un estalvi de més de 180.000
visites a l’atenció primària, segons
van explicar en la compareixença.
Argimon va defensar la validesa de
la prova perquè també “estalvia
desplaçaments de familiars que han
d’anar al CAP a explicar una situació
que, vulguem o no, el metge o la
metgessa encara no haurà rebut
en la seva estació clínica perquè la
persona acaba d’ingressar”. Pilar
Doretto, del Taulí, va valorar que és
un projecte “engrescador perquè
suposa fer més eficient el procés de

la baixa també des del punt de vista
del pacient”. “Ja hem tramitat més
de 400 baixes sense cap incidència i
no suposa una càrrega addicional de
feina. El funcionament depèn d’una
plataforma que detecta quan l’ingrés
comporta una baixa i de quin tipus és,
i es tramita davant del pacient un cop
aquest ho ha confirmat”, va detallar
Doretto. La directora del CatSalut,
Gemma Craywinckel, va explicar
que, fins ara, “la gestió de les baixes
per hospitalització suposaven una
càrrega de treball considerable per
als professionals i implica circuits
ineficients. Prioritzem aquest
projecte des de l’atenció hospitalària”. Ara el desplegament de la
mesura es farà de forma esglaonada
arreu de Catalunya durant el 2022.
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CLIMATOLOGIA | BALANÇ

Un maig amb ambient d’estiu
El 22 de maig es va superar el rècord històric de temperatura màxima d’aquest mes amb 36o
Rocío Gómez

El mes de maig abaixa persianes amb
temperatures de ple estiu al centre
de la jornada, una tendència generalitzada arreu de Catalunya. Va ser
un estiu anticipat que va sorprendre bona part de la ciutadania, que
va passar en pocs dies de la jaqueta
a la màniga curta.
Concretament, en l’equador del
mes es va viure la primera onada de
calor de la temporada. Un episodi de
temperatures elevades en què a Castellar del Vallès els termòmetres es
van enfilar fins als 360. “La temperatura màxima que s’havia assolit a Castellar un maig era de 340,
a què es va arribar el 2001 i el 2015.
El 2022 hem arribat a un valor de
360, i s’ha batut el rècord absolut.
De fet, es va batre durant dos dies:
el 21 vam arribar a 350, i l’endemà,
el 22, a 360”, explica Jordi Moré, meteoròleg de L’Actual.
Aquests 360 és la temperatura màxima a què s’ha arribat en un
mes de maig en les últimes tres dècades, segons es té constància a l’estació meteorològica de Cal Botafoc,
que es va inaugurar el 1991. “És probable que aquest rècord no sigui
dels últims trenta anys, però no
tenim les dades. Si prenem com
a referència l’Observatori Fabra
de Barcelona, que té 109 anys de
dades, el mateix cap de setmana
del 21 i 22 de maig van registrar
34,40, la temperatura més alta en
un mes de maig des del 1914”, diu
Moré. El meteoròleg apunta que per
tant, per proximitat, és possible que
en el cas de Castellar també sigui el
maig més càlid dels últims cent anys.
Però maig ha estat un mes més
càlid del que és habitual no només
quant a les màximes sinó també en
referència a la temperatura mitjana, que ha estat de 19,60. El 2015 la

Una imatge de la platja de la Balena, que torna a estar operativa i a ple rendiment en aquests dies d’altes temperatures. || ARXIU

36
GRAUS

És la temperatura màxima a què
s’ha arribat al maig. És el rècord
històric dels últims 30 anys

temperatura mitjana del mes va ser
de 19,40, mentre que en l’històric de
Cal Botafoc és de 17,20. Si acotem
encara més les dades, la mitjana de
les temperatures màximes del maig
passat va ser de 26,10, mentre que la
mitjana històrica de les màximes és
de 23,40. Ara bé, no és una xifra que
suposi un rècord perquè el 2015 la
mitjana de les màximes va ser 26,70.
Quant a les mínimes, el maig
del 2022 els termòmetres van baixar
fins els 90. L’onada de calor primerenca es va notar sobretot al centre
de la jornada, mentre que durant la
nit “la mitjana de les mínimes no
era especialment alta. Durant el
dia, teníem valors molt alts, com
en els dies de molta calor de juliol i agost”.
Com a curiositat, s’han superat
els 300 durant set dies. “Mai havíem
tingut tants dies de maig per sobre

de 30 0. El 2012 en vam tenir
cinc”, recorda Moré. Quant a la
pluja, ha estat escassa. Després de
l’onada de calor, es va produir un
episodi de pluja “que va refrescar l’ambient i ha maquillat les
dades del maig”. La pluja acumulada del mes passat és de 45,6 l/
m2. “Està per sota de la mitjana,
que acostuma a ser de 60 litres,
però no ha estat un maig extraordinàriament sec. N’hem tingut altres en què ha plogut molt
menys”, subratlla Moré.
Tot i que encara és aviat per
concretar com serà climatològicament l’estiu que vindrà, Moré
detalla que segons el Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini tot apunta
que juny, juliol i agost seran mesos
càlids i secs, amb temperatures
notablement més altes.

GASTRO | 8-11 JUNY

21 locals al
CorreTapa
Uns 21 establiments participaran en la sisena edició del CorreTapa Castellar entre el 8 i l’11
de juny. L’esdeveniment tindrà
lloc preferentment a l’exterior
de cada local participant a partir de les 19 h. El preu de la tapa
és de 3,5 euros, que inclou la tapa
més una cervesa (en el cas de las
pastisseria Joan Muntada una
copa de cava, Lullu Cakes un xarrup de ‘mojito’ , La Casa de las
Chuches, un granissat de llimona
i La Masia del Racó un got de vi).
Aquests són els locals i les tapes
que prepararan:
Bar Antiquary
(Calamarsets Antiquary)
Bar Califòrnia (Rostes Cali)
Bruna Burger Grill (Tequeños)
Centre Feliuenc
(Trifàsic, tricolor de botifarres)
Dos Passos Més
(El caramel·litzat)
El Celleret de Castellar
(Manelet)
El Racó del Mercat (Roastbeef)
Frankfurt Castellar
(Burger Casavallès)
Frutos Restaurant
(Estofat de cèrvol)
La Casa de las Chuches
(Fondue de xuxes)
La Masia Del Racó
(La Caça del Senglar)
La Taverna Del Gall (Buti Blues)
Llullu Cakes (Piruleta Passió)
Mas Umbert
(Secret de Mas Umbert)
Mito Sushi Restaurant
(L’Alvocat)
Pastisseria Muntada (Maelú)
Pizza A Punt
Restaurant Garbí
(Mandonguilla de tàrtar de salmó)
Restaurant Stewart
(Rovell explosiu ibèric)
Sociedad Castellarenca
(‘Callo’ de caça)
Soho (‘Callos’)
|| REDACCIÓ

BOMBERS | SANG

MERCAT MUNICIPAL | 3 DE JUNY

31 donacions

Parc infantil amb
castells de sorra màgica

En col·laboració amb el Banc de Sang
i Teixits, els Bombers de Castellar van
ser tot el matí de diumenge en una unitat mòbil de la plaça Major per recol·
lectar donacions de sang. Van aconseguir la participació de 31 persones.
Les campanyes com T’acompanyen
a donar sang, que vam viure a Castellar diumenge, són molt importants.
“Des de Banc de Sang i Teixits ens
han dit que ha anat prou bé. Darrerament, se n’han fet moltes per diferents municipis. Està bé que des
de Bombers hi col·laborem, la gent
ens veu i sembla que això els anima.
I les donacions de sang són un bé per
a tothom”, valorava el cap de bombers
de Castellar, Oriol Garcia. || G.PLANS

El Mercat Municipal promourà
aquest divendres 3 de juny, de 17
a 20 h, un parc infantil a la plaça
d’El Mirador que contindrà com
a principals atraccions un taller
de creació de castells amb sorra
màgica i fins a 45 jocs tradicionals.
Per accedir a l’activitat, pensada per a infants a partir de 4
anys, caldrà obtenir una fitxa
que es podrà aconseguir a qualsevol de les parades del Mercat
Municipal amb una compra mínima de 10 € entre el 30 de maig
i el 3 de juny.

En aquest parc infantil, que
anirà a càrrec de la ludoteca mòbil La
Xarranca, els nens i nenes s’endinsaran en un castell i podran jugar a
construir estructures amb diferents
sorres de colors molt vius. Per fer-ho
utilitzaran motlles de muralles, teulades o ponts, a més de xurros i rodets per fer més fàcil la construcció.
Els infants jugaran amb un material
innovador que té el tacte de la sorra,
però la consistència de la plastilina.
La plaça s’omplirà a més amb
45 jocs tradicionals repartits en sis
estructures de fusta. || REDACCIÓ
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CONSUM | XERRADA

PRESSUPOSTOS | PARTICIPACIÓ

Què passa amb el preu de l’energia?

S’amplia el termini per
presentar propostes

La gerent d’Onsen Energia, Laura Garcia, parla de reptes de futur del sector
Jordi Rius

La gerent d’Onsen Energia, la castellarenca Laura Garcia, va ser dilluns
la ponent de la xerrada Els reptes de
futur de l’energia que va organitzar
la Regidoria de Transició Ecològica. Garcia va parlar de com funciona el mercat energètic, els detalls
de la factura elèctrica, l’evolució del
que ha passat en els darrers anys i la
transició energètica.
El mercat elèctric està liberalitzat des del 1997 pel que fa a la generació i comercialització i “és complex,
perquè la generació ha de coincidir amb el consum perquè fins ara
l’electricitat no es podia emmagatzemar”, apunta Garcia. Per a Garcia,
és tota una novetat que l’Estat hagi
decidit intervenir en els peatges i càrrecs de la factura, aquells que fixa els
costos que es necessiten per pagar el
transport i la distribució de l’energia,
“tenint en compte que ens trobem
en un mercat liberalitzat”.
Als darrers anys, el mercat ha
canviat substancialment en un cicle
que comença amb la pandèmia, continua amb la decisió de la Xina d’ini-

La gerent d’Onsen Energia, Laura Garcia, a la xerrada que va fer dilluns. || A. TIRADO

ciar un procés de descarbonització,
la guerra a Ucraïna i la decisió d’Europa d’apostar per les energies renovables. “Amb la guerra, el preu de la
contractació horària es va disparar,
els mercats són molt porucs i qualsevol incertesa té una incidència
molt destacada”, constata Garcia.
Per a la gerent d’Onsen Energia, cal anar a un canvi de model, “fer

un consum més proper, reduint les
necessitats energètiques. Les matèries primeres no són infinites i
durant molt de temps s’ha viscut
com si fossin una font inesgotable
de recursos i no és així, són finites
i s’han de racionalitzar”.
Garcia reclama que els “polítics estiguin a l’altura a l’hora
d’acompanyar aquest canvi”.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha ampliat fins al 10 de juny el
termini perquè la ciutadania empadronada a la vila, les entitats i
grups estables inscrits al registre
municipal, el Consell d’Infants i
el Consell d’Adolescents puguin
presentar les seves propostes
d’inversió al procés de pressupostos participatius 2022.
S’hi poden presentar propostes de projectes d’inversió en
dues categories diferents: ubicades al nucli urbà i localitzades a
Sant Feliu del Racó i urbanitzacions. En cap cas no podran superar l’import màxim de 50.000
euros, IVA inclòs.
Les propostes que es presentin podran referir-se a qualsevol tipus d’actuació que tingui
a veure amb les competències
municipals i que formi part del
capítol d’inversions, és a dir,
d’una despesa destinada a la
compra, construcció o rehabilitació d’elements que siguin perdurables en el temps. Per tant,
no es podran proposar l’execució de serveis o la contractació
de persones. A més, hauran de

donar resposta a una necessitat
concreta, i s’hauran de poder executar del tot fins al 31 de desembre
del 2023, entre altres condicions.
Les persones o entitats que
presentin propostes podran comptar amb el suport dels serveis tècnics
municipals a l’hora d’elaborar-les.
La presentació de les propostes es
podrà fer omplint el formulari que
s’habilitarà al web www.castellarvalles.cat/pressupostosparticipatius).
Al mateix apartat del web també es
podrà descarregar una fitxa que es
pot lliurar degudament emplenada
al Servei d’Atenció Ciutadana (El
Mirador). El SAC també disposarà
de fitxes normalitzades per facilitar-les a qui les sol·liciti.
Les propostes seleccionades es
faran públiques l’1 de juliol, mentre
que les votacions s’han previst entre
l’1 i el 12 de setembre.
La iniciativa de pressupostos
participatius es porta a terme a Castellar des de l’any 2016. Enguany
està dotada amb 200.000 euros,
150.000 per als projectes del nucli
urbà i 50.000 per als de Sant Feliu
del Racó i urbanitzacions.
|| REDACCIÓ
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Per un món que ha de ser més inclusiu
La fira accessible Universum i les actuacions musicals de dissabte van atraure centenars de persones a la marató de SUMA+

Guillem Plans

Suma+ Castellar va tornar a ser un
epicentre festiu, divers i inclusiu. Com
a gran novetat, a banda de la programació de concerts de gran rellevància,
dissabte va aterrar al municipi l’Universum, una fira plena d’activitats que
va reunir centenars d’infants i entitats
d’arreu de Catalunya a l’Espai Tolrà.
Durant tot el dia, el recinte firal va
acollir tota mena de propostes infantils, com contes, tallers artístics i de
treballs manuals, teatre, concerts de
corals, dansa i cultura popular, a més
d’altres activitats esportives, lúdiques
i formatives, en el marc de la 3a Marató de la Diversitat de Suma Castellar.
Tot plegat, gràcies en bona part
a la feina de molts voluntaris i d’una
trentena d’entitats, va permetre recaptar diners per fer les escoles més
inclusives i integrar-hi vetlladors que
puguin atendre les necessitats dels
alumnes a les aules. A més, Universum va ser el complement perfecte per
preparar l’ambient per als concerts de
la 3a Marató de la Diversitat, que es
van celebrar a la plaça de la Fàbrica
Nova, davant de l’Espai Tolrà, en un
recinte tancat a l’aire lliure. Dissabte,
hi va actuar el grup Un Aplauso para
Mí, Clara Peya i Manel. Universum,
com els concerts del vespre i la nit,
va predicar amb l’exemple i va aconseguir que totes les activitats fossin
universals i accessibles per a tothom
per complir amb el decret d’inclusió.
“L’Universum pretenia ser un
univers diferent, on tothom pogués fer les seves activitats, independentment de com siguis. Ha estat
un èxit, han vingut les entitats culturals i esportives del poble, hem
pogut gaudir de tota mena d’activitats. Tothom està molt content de
com ha anat. La valoració és molt
positiva i és una proposta que segur
que continuarem fent”, feia balanç
la presidenta de Suma+ Castellar, Rat
Bastarretxea. “Les entitats que han
vingut han al·lucinat que hàgim
muntat aquesta proposta tan gran i
que un municipi sencer pugui estar
tan organitzat amb una mateixa
causa”, afegia.
Una prova de la implicació de
tot Castellar era a l’entrada de l’Espai Tolrà, on un photocall mostrava
una caixa artística elaborada per cadascun dels centres educatius del municipi. Al mateix recinte, planetes de
colors decorats per infants donaven
la benvinguda a Universum.
A Universum, hi va ser l’entitat
castellarenca Vida Comunitària Amable, que va néixer a principis de curs
amb la intenció de donar suport a altres entitats perquè les activitats que
organitzin siguin universals i accessibles per a tothom. De fet, per a l’organització dels concerts i les activitats,
van assessorar Suma+, “ha estat una
gran prova pilot i el resultat ha estat
molt positiu. Suma+ és una entitat

Els responsables de Suma Castellar, Rat Basterretxea i Ferran Martínez, intervenint en una pausa del concert de Clara Peya, al mig de la imatge. || Q. PASCUAL

molt necessària, tant de bo n’hi hagués més a Catalunya”, comentava el secretari de la Vida Comunitària Amable, Marc Martínez. Un dels
joves que va poder gaudir de les activitats adaptades d’Universum va ser
Curro Sánchez, que també va actuar
de teloner en el grup Un Aplauso para
Mí, que va afirmar que: “Ha estat una
experiència inoblidable. Tant de bo
es pugui repetir”.
Els voluntaris van ser essencials i van col·laborar tots conscients
de la importància de Suma+ Castellar. “Crec que hi ha una falta important de suport i recursos humans a
les escoles, sobretot pel que fa a especialistes en necessitats educatives”, apuntava Anna Lujan, mestra
de professió i una de les voluntàries.
“Amb un suport a l’aula es pot arribar molt més a tots els infants, a
totes les seves necessitats”, afegia.
Rosa Martino, una altra de les voluntàries, afirmava: “Crec molt en
aquest projecte. No només per recaptar diners per la inclusió, sinó
també perquè és bàsic per a la sensibilització i per impulsar un canvi
de mirada”.
nit de retrobaments musicals

La nit musical de dissabte va estar
plena de retrobaments. Manel tornava
a Castellar sis anys després d’aquella
memorable actuació de Festa Major
al pati de l’Institut Puig de la Creu, on
sorprenien 1.200 fans amb el canvi de
registre de Jo Competeixo. En aquesta darrera ocasió, el grup pujava a

Infants gaudint de la jornada Universum a l’Espai Tolrà, dissabte. || Q. PASCUAL

l’escenari que Suma+ va muntar per
recaptar diners a la 3a Marató de la
Diversitat de Suma, a l’exterior de
l’Espai Tolrà, després de l’actuació de
Clara Peya, molt conscienciada amb
el tema de la diversitat i que va cedir
el protagonisme als responsables de
Suma Castellar, Rat Basterretxea i
Ferran Martínez.
Però d’ençà d’aquell 2016, ni els
fans que repetien ni el quartet barceloní són els mateixos. Uns han crescut,
han madurat o han envellit i els altres
també, però a més han ampliat la discografia amb Per la bona gent i L’amant

malalta, han experimentat amb noves
textures musicals per acabar d’enterrar l’ukulele i, d’acord amb la musicalitat, han dotat d’un carisma totalment
diferent el seu directe. Però no van renunciar als èxits que els van catapultar, i que el públic de cada concert espera. Ara bé, per dotar l’actuació de
lògica musical, en el directe Manel va
convertir a l’electrònica clàssics com
“En la que el Bernat se’t troba”, amb
què van arrencar la funció.
El tema va quedar encadenat
amb “Per la bona gent” i “Tipus suite”,
per després retrocedir a una altra

de les mítiques de l’àlbum 10 milles
per veure una bona armadura, com és
“Criticarem les noves modes de pentinats”. Va ser, sens dubte, un dels
moments entendridors de la vetllada. L’estrella de la nit, Guillem Gisbert, caminava per l’escenari cantant
amb una mà la butxaca. Un gest sui
generis que a qualsevol altre cantant
se li atribuiria com una mostra d’indiferència i menfotisme. Però precisament és aquesta la personalitat
d’il·lustrat modern que més captiva
del barceloní, que sí, amb una mà a
la butxaca, restava totalment absort,
connectat estretament al fil musical
de la cançó.
D’estrelles, anava la nit. Sota
el cel pigat de puntets lluminosos de
l’Espai Tolrà, va sonar la parsimoniosa “Les estrelles”, per després revolucionar el concert nit amb “Les formigues”. Un altre dels moments de
la nit. Gisbert gesticulava enfollit per
la plaga d’insectes que dona nom a la
cançó i treia dos esprais i ruixava l’aire per fulminar-la. Com menys plasticitat tenien els seus passos de ball,
més s’encisava el públic amb l’actuació. Hi va haver també el moment en
què Manel va fer veure que s’acomiadava. Un gest que ja ningú es creu,
però que deu ser útil per acabar d’esprémer l’actuació. I així va ser, amb un
triumvirat de cançons que continuen regnant tot i el pas dels anys. Amb
aquest final, la gent normal de Castellar va tenir “El mar” ben a la vora una
altra vegada. Benvolguts Manel, feu
el favor de no trigar tant a tornar.
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BALANÇ | MARATÓ SUMA+

3.500 persones van passar
per la Marató de la Diversitat

Concerts com el de Dàmaris Gelabert va concentrar moltes famílies. || Q. PASCUAL

Unes 3.500 persones han passat per
les activitats de la Marató de la Diversitat que Suma+ Castellar ha organitzat aquest cap de setmana a la plaça
de la Fàbrica Nova i l’Espai Tolrà. La
presidenta de l’entitat, Rat Basterretxea, ha admès que la tercera marató
de la diversitat ha estat un èxit, i des

de Suma+ s’han rebut “‘inputs’ que
s’han pogut sensibilitzar i obrir la
mirada per fer una escola inclusiva perquè tothom sigui com sigui
es pugui desenvolupar com a tal”.
Durant tot el cap de setmana va venir
gent de tot Catalunya, “associacions i
persones de Tarragona, el Garraf, el

Vallès Oriental, i fins i tot hi ha gent
que ens ha dir per ser voluntària en
pròximes edicions de la Marató”.
Basterretxea lamenta que el desplegament del decret d’inclusió a les escoles no estigui funcionant i en aquest
sentit, iniciatives com la Marató hagin
de suplir el finançament en aquest
àmbit. “Si tot funcionés bé, no hauria d’existir una marató. Nosaltres
ens podríem dedicar a fer sensibilització, però realment les escoles s’estan trobant cada vegada amb una situació molt complicada i això passa a
cada aula de cada col·legi de Catalunya”, apunta Basterretxea. Les activitats que han funcionat més en aquesta
Marató ha estat la fira Universum i els
concerts infantils. “Els concerts infantils han funcionat molt bé i també l’Univers Suma per on van passar entitats
de tot el poble, cercavila de gegants, diables, contacontes i coral. També vam
tenir molt d’èxit amb les activitats a la
Sala Blava que vam fer amb la Ludoteca i els escacs”, ha afegit la presidenta
de Suma+ Castellar. Suma+ Castellar
espera donar la xifra definitiva recaptada la setmana que ve. || REDACCIÓ

Canviar la mirada a l’escola
El tret de sortida de la 3a Marató per la Diversitat va ser un debat sobre la
inclusió a les aules a l’Auditori Miquel Pont. La periodista Mònica Terribas
va conduir la conversa oberta. La taula rodona va comptar amb Mercè Esteve, psicopedagoga d’EAP, Jordi Sunyol, director de l’Escola Educació Especial Joan XXIII, Toni Sebrià, psicopedagog de suport inclusiu en una escola i
membre del grup Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva al Garraf,
i Rat Basterretxea, presidenta de Suma+, en representació de les famílies.
Tots cinc van coincidir que per desencallar la situació i continuar avançant,
és indispensable un canvi de mirada en tots els àmbits de la societat. La lluita perquè tothom tingui les mateixes oportunitats, per trencar amb les etiquetes i la segregació, comença, segons va reconèixer Basterretxea, com una
revolució ciutadana “que farà moure i canviar” la resta del sistema. Des del
col·lectiu de docents van constatar una evolució positiva a les aules quant a
la diversitat però van subratllar que els recursos per part del Departament
d’Educació no són suficients per implementar el decret d’inclusió, i, per tant,
professors i famílies fan un esforç per cobrir els forats que l’administració no
segella. El treball en xarxa entre centres ordinaris i d’educació especial és fonamental per posar fil a l’agulla i millorar l’atenció dels infants. || R. GÓMEZ

Dijous de la setmana passada va tenir lloc una taula rodona sobre diversitat. || R. GÓMEZ
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Una escola d’adults de ‘notable’
El centre educatiu municipal Les Teixidores ha acabat el curs amb molt bons resultats i nous projectes per al curs que ve

Cristina Domene

L’Escola Municipal de persones adultes Les Teixidores acaba el curs 20212022 amb molt bons resultats per
part dels estudiants. El 100% d’alumnes presentats a les proves d’accés a
la universitat +25 han aprovat l’examen i també el 80% dels presentats a
l’Accés de +45: “N’estem molt satisfets, hi ha hagut una nota mitjana
de notable. Tenim grups d’anglès
que també han funcionat molt bé,
molts d’ells han aprovat el nivell
A2, que és l’oficial que podem donar
nosaltres”, afirma, contenta, la directora del centre, Antònia Pérez.
Joana Roldán i Paco Romero
són dos dels alumnes que enguany
han fet el curs de preparació d’accés a
la universitat + 45. “Ja hem fet l’examen i se suposa que no havíem de
venir a classe, però ens agrada tant
que hi continuem assistint”, diu la
Joana, que ha superat la prova. En
Paco està esperant la revisió d’un
dels tres exàmens de la prova d’accés, però ja està inscrit en un grau
superior de seguretat informàtica i
xarxes, “la motivació per començar el curs a l’Escola d’Adults va
ser canviar de feina i intentar inserir-me en el món laboral fent
un reciclatge”.
El centre, ubicat al carrer Pedrissos, ofereix diferents formacions
i serveis i estan en constant transformació per no quedar-se atrapats en
el passat. “Aquesta és la idea sempre, continuar endavant amb noves
possibilitats. Cada any posem en

Alumnes de la classe de sisè del curs d’anglès fent una activitat en grup, dilluns passat. || C. D.

marxa algun projecte nou. Aquest
curs hem fet per primera vegada
la proposta Ciutadania i Societat
adreçada a aquelles persones que
han passat la pandèmia i necessitaven un suport més de parlar, de
fer coses diferents referents a l’art,
als sentiments, és un grup molt
reduït que tenim muntat al matí i
ens agradaria poder passar-lo a la
tarda”, detalla la directora.
No tothom acudeix a l’escola per
obtenir un títol o un certificat. Mari
Carmen Riballo i Carme Alegré fa

molts anys que assisteixen a l’escola per aprendre i practicar anglès.
Ara ja han assolit el sisè nivell. “Jo fa
5 anys que vaig començar perquè
soc administrativa i necessitava
l’anglès i quan jo vaig estudiar no
estava preparada per estudiar-ho.
Ara sí, i a més, he trobat la persona adequada per ensenyar-me, la
Laura Pons. Estic molt contenta”,
assegura Riballo. La seva companya,
Carme Alegré, fa 8 anys que fa anglès. “Em vaig retirar i em trobava molt analfabeta en relació amb

l’anglès i no pensava que m’agradaria tant. M’ho he passat molt bé
en tots els grups amb qui he estat
a l’escola”, diu Alegré.
nous serveis

El curs va començar amb 290 persones matriculades, però com és
habitual en l’Escola Municipal de
persones adultes, hi ha alumnes que
durant el curs van deixant els estudis,
sobretot si troben feina. Per aquest
motiu, de cara a l’any que ve, l’escola
està fent tot el possible per comptar

amb un orientador: “Alguns cursos
no han funcionat tan bé com ens
hagués agradat, per això estem intentant tenir l’any que ve una persona d’orientació, per fer aquesta
feina conjunta amb nosaltres d’assessorament, que pugui donar una
empenta a les persones que es van
quedant pel camí”, explica la directora. Cal destacar que l’equipament
municipal ja és dins la xarxa de centres, entitats i organismes d’arreu
de Catalunya que poden informar i
donar suport a totes aquelles persones que vulguin o necessitin acreditar les seves competències professionals. “Hi ha persones que fa tota
la vida que treballen i que no tenen
titulació. Amb aquest projecte de
l’Agència Pública de Formació i
Qualificació Professional, aquestes persones podran reconèixer
la feina que han fet en forma de
titulacions o part d’uns estudis”.
Les fases de procediment són
telemàtiques i després de recollir
tota la informació i d’enviar una primera sol·licitud, que es pot fer al centre educatiu, s’ha de passar per tres
fases: l’assessorament, la demostració i la certificació.
Les inscripcions per al curs
que ve a l’Escola Municipal de persones adultes es poden fer a partir
del 15 de juny. “La gent està força
contenta de venir a l’escola, crec,
i es demostra amb aquesta continuïtat i aquesta estimació al nostre centre. I per als que no ens
coneguin, que vinguin, hi descobriran un munt de possibilitats”,
convida Pérez.
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Antoni Comas

LA FOTO

Jovent: vida paral·lela
Quan els fills són petits i educats normals estan totalment integrats dins la
família. Fan una vida immersa dins la
petita societat familiar seguint les trajectòries i moviments dels pares i dels
germans. Estar en el col·legi és una situació transitòria que no interromp
de fet la unió amb la família, més aviat
la referma.
A mesura que van passant els anys de
la infància, la vida del que va començant l’etapa de la joventut, tot i conservar una bona o molt bona relació amb
la família, es va despertant al principi
a una vida paral·lela, però a poc a poc
va divergint de la línia de la vida familiar per muntar una vida cada vegada
més independent.
Aquesta línia independent de la joventut es va engruixint amb més vivències
pròpies i independents, i es va consolidant amb cada vegada més autonomia.
Els pares han de respectar aquest afany
de vida pròpia perquè es vagi despertant i definint la personalitat del jove,
fet totalment imprescindible de cara
al futur.

Ràdio Castellar forma part de la nova junta de la Federació de Mitjans Locals

Castellar va aprovar dimarts passat, a iniciativa de Junts per Castellar, una moció negociada amb l’equip
de govern per la correcció dels errors comesos en les darreres obres
a la via pública, així com per la vinculació d’experts i entitats externes, com ara la Fundación ONCE,
en l’avaluació de les obres per tal de
millorar l’accessibilitat al municipi.
També es va acordar actualitzar el
pla d’accessibilitat municipal amb
la col·laboració dels col·lectius més
afectats, informar la taula d’accessibilitat i mobilitat sobre les mesures
que es vulguin impulsar en un futur
i continuar l’extensió de la mobilitat
universal en tot el municipi.
Com a veïna del municipi i usuària de
bastó blanc em satisfà saber que la
feina feta des de Junts per Castellar
i que de les accions que hem portat
a terme s’ha pogut obtenir un resultat positiu dirigit cap a un Castellar
més inclusiu.
*Junts per Castellar

Ràdio Castellar continuarà integrada un any més a la junta directiva de la Federació de Mitjans Locals, l’ens que
agrupa la gran majoria de ràdios i mitjans públics locals de Catalunya. En una assemblea celebrada dimecres passat a l’entorn del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), la Federació ha canviat la presidència –el castellarenc i
director de Ràdio Palau Eduard Garcia ha lliurat el testimoni a la directora de Cugat Mònica Lablanca– i ha renovat la seva junta, en què Ràdio Castellar portarà la Secretaria. || TEXT: REDACCIÓ FOTO: FEDERACIÓ DE MITJANS LOCALS
Josep M. Calaf*

Francesc Sagrera

Projecte de conservació
Fa temps esperava que sortís publicada la nota de premsa sobre la sol·licitud
per presentar propostes d’inversions
als pressupostos participatius 2022.
Vaig quedar aturat quan, en voler fer
una proposta i llegir en detall com ho
havia de fer, vaig veure el paràgraf en
què diu: “Per tant, no es podran proposar l’execució de serveis o la contractació de persones. A més, hauran de
donar resposta a una necessitat concreta, i s’hauran de poder executar totalment fins al 31 de desembre del 2023,
entre d’altres condicions”.
No obstant en veure que allargaven el
termini de presentació fins al 10 de juny,
de nou vaig creure, diria, que convenient fer arribar al consistori una proposta de projecte d’adequació i conserva-

ció del camí paral·lel al de la carretera
de Sabadell B-124 que arriba fins, diguem-ne, a la carretera de Prats de Lluçanès al terme municipal de Sabadell.
És un camí agradable, arbrat, amb
serveis de bancs i papereres i fins i tot
amb il·luminació pròpia amb plaques
solars, bastant trepitjada o caminada
pels castellarencs. Actualment l’he trobat francament descuidat, per no dir
abandonat, amb destrosses al mobiliari, però el que potser, penso, el que
pot preocupar més és com de deixada
està la vegetació.
La proposta personal participativa
seria que existís un pla pressupostari ja sigui mensual o trimestral
de conservació d’un espai que tot i
està situat paral·lel a una carretera
té cert o bastant encant per passejar-hi, caminar-hi o córrer-hi. I d’altra banda una vegetació incontrolada i a l’estiu pot ser un perill d’inici
d’incendis. De vegades és millor conservar que inventar. Simplement necessita més atenció.

Rat Cucurull *

Per uns carrers
accessibles i segurs

E

n els darrers mesos
s’han fet tot un seguit
d’obres a Castellar per
tal de millorar l’accessibilitat fent les voreres més amples. Fins aquí res a dir, al contrari,
s’agraeix la voluntat de posar al dia
el municipi pel que fa a l’accessibilitat, però la voluntat no ho és tot. És
necessari que les modificacions urbanístiques que es facin a Castellar
estiguin ben fetes.
Una persona amb baixa visió o ceguesa que sigui usuària de bastó blanc fa
servir diversos recursos per tal que
la seva mobilitat sigui el més segura i
autònoma possible. Un d’aquests recursos són les franges de paviment
tàctil direccional o, com es coneix col·

loquialment, encaminaments. Són
aquells petits camins amb un paviment de ratlles verticals que dirigeixen al vianant cap al pas de vianants
de manera segura.
Doncs bé, la garantia de seguretat pels vianants amb baixa visió o
ceguesa ha desaparegut en alguns
trams amb uns encaminaments que
dirigeixen a la persona cap al mig
de la calçada creuant la trajectòria
dels vehicles sense la presència d’un
pas de vianants. D’altres encaminaments estan envaïts per mobiliari
urbà que impedeix la bona circulació dels usuaris.
Tot i que el pla de modificació urbanística per millorar l’accessibilitat no
ha finalitzat i que queden altres fases
per iniciar obres, això no justifica no
seguir la normativa d’accessibilitat
universal i posar en perill ciutadanes
i ciutadans de Castellar no senyalant
o barrant el pas dels vianants als encaminaments no acabats.
El ple municipal de l’Ajuntament de

Secretaris i interventors
afeblits

C

rec que tothom convindrà amb mi que el
bon funcionament de
les administracions
depèn, en bona mesura, del coneixement i el criteri
dels seus tècnics. En el cas de les
administracions locals, els tècnics
que hi tenen un paper fonamental,
entre d’altres, són el secretari i l’interventor. Ells són els que donen cobertura legal, o no, a les decisions
polítiques en un món cada vegada
més normativitzat, tecnificat i reglamentat. El seu assessorament i
autoritat són determinants per adequar les decisions polítiques als principis de legalitat, que cada cop són
més estrictes, ineludibles i exigents.
En aquests moments, però, més de
continua a la pàgina 11
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opinió

Moure’s en transport públic

P

er raons diverses
ahir em vaig haver de
moure per Barcelona en vehicle privat.
Si al fet que conduir,
que només tinc com una obligació forçosa, hi afegim que el brogit
de la ciutat m’ofega, el còctel està
servit. Em costa molt, moltíssim,
pair l’evidència que per recórrer
poc més de deu quilòmetres hàgim
de menjar-nos quaranta-cinc minuts de la nostra vida; penso que
qualsevol atleta mitjanament entrenat supera amb escreix aquest
rècord de desplaçament.
Per poc que pugui, doncs, sempre
procuro moure’m amb transport
públic que, sense fer-ne uns elogis forassenyats, apunto que avui
esquivaré fer servir el comodí de
la queixa. Això no vol dir que no
tingui alguna cosa a dir al respecte; aquells que em coneixeu sabeu
que sempre procuro amagar alguna bala a la recàmera, sempre
tinc alguna fotesa per emplenar
la meva primera mitja hora hàbil
del dia. Tinc una boca grossa, un
cervell discret i no entenc de gran
cosa: per això parlo. Som-hi, doncs,
i fora mandra!
Dilluns, sota la batuta d’un rellotge que esdevé inexorable, em vaig
veure obligat a agafar una línia
d’autobús a Sabadell. Com que
anava acompanyat vaig intentar
passar la T-Casual d’una zona
dues vegades, cosa que va fer saltar totes les alarmes. El conduc-

PLAÇA MAJOR

VÍCTOR VALLS
Impressor

La marginadora. || JOAN MUNDET

“Per poc que pugui,
doncs, sempre
procuro moure’m
amb transport
públic”

tor del bus, amable però contundent, em va explicar que pagar dos
bitllets amb la mateixa targeta
feia temps que ja no era possible.
Abans que jo caigués en una temptació discursiva que li fes allargassar la conversa, em va indicar que
no acabava d’entendre la normativa, però que era així. És a dir, com
a mínim, dalt d’aquell vehicle érem
dos (o tres) ignorants complint
una llei, sense saber a quin criteri respon... talment, com sol passar sempre. Això que acabo d’esmentar té ben poc a veure amb el
que em va passar fa cosa d’un any
llarg a una estació de Metro de

Barcelona. Tan bon punt vaig creuar la tanca d’accés a l’andana, se
m’acostaren dos individus (un parell de clons barreja de Sylvester
Stallone i Arnold Schwarzenegger)
i em diuen: “Buenos días, caballero, ¿me permite su título de transporte?”. Totalment incapaç de bufar-los l’orella, només vaig caure
a respondre’ls, tot mostrant-los el
document: “Acabo de treure el bitllet a la màquina, és el primer viatge que marco, vostès m’han vist
com el comprava davant vostre...”.
Un d’ells es dignà a contestar-me
amb un lacònic: “No se preocupe,
no pasa nada es una comprobación

de rutina, que tenga un buen día,
señor”. Ni cal dir que vaig tenir
una tornada a casa intranquil·la.
Just en arribar-hi, em vaig posar
davant del mirall per descobrir en
la meva faiçó una versió desconeguda: una aparença de delinqüent,
de defraudador, de pispa, de barrut, de pinxo de carrer estret...
A partir d’aquell dia sempre més
m’ha acompanyat una tortuosa i
inquietant dicotomia: o m’apunto
al gimnàs a fer muscle o continuo
pagant religiosament i sense fer
preguntes. Ni cal dir que he optat
per la segona opció... i no pas per
gust, sinó per dallonses.

el cost com l’únic element a valorar
en la prestació d’un servei públic
en detriment de la qualitat i l’eficiència i eliminar el principi bàsic de
subsidiarietat. I és en el seu article
92 bis que LRSAL, recentralitza les
competències bàsiques en matèria
de règim jurídic dels funcionaris de
l’administració local amb habilitació
de caràcter estatal. Aquesta recentralització competencial ha generat
un conjunt de dèficits estructurals i
de desajustaments funcionals.
En el cas català, com deia anteriorment, la magnitud del problema és
clara: prop de la meitat dels ajuntaments no tenen un secretari o un interventor titular sorgit d’unes oposicions, de manera que la plaça queda
ocupada per interins, una situació
que s’arrossega de fa massa anys.
Les dades més recents de la Generalitat de Catalunya ens mostren
que hi ha 858 places vacants en els
947 ajuntaments catalans. Aquest
escenari esdevé un problema que
s’ha cronificat.
Cal, per tant, recuperar una competència arrabassada i tornar a incorporar a la Generalitat i als ens locals
unes facultats i unes funcions que
ja havien exercit amb molt d’encert
els anys anteriors al 2013.
No cal dir, o sí, que l’Ajuntament de

Castellar té aquests dos càrrecs en
situació d’interins des de fa molts
anys. Jo estic al costat dels que reclamen el retorn d’aquestes competències. Però sembla que a l’altre
costat hi ha adversaris molt poderosos que, una vegada mes, no volen
el seu retorn.

estan en actiu.
Durant set dècades, la Penya Solera
ha estat un referent del barcelonisme a Castellar, però també un lloc
obert on tots els socis i sòcies, simpatitzants i apassionats del Barça,
es troben com a casa.
Perquè la Penya no és solament una
de les entitats més veteranes de la
nostra vila, sinó també una de les
que té més vitalitat.
Tot això és mèrit dels castellarencs
i castellarenques barcelonistes que
s’hi han implicat des de la seva fundació, l’any 1952.
Grans presidents i Juntes directives
que han fet tanta i tan bona feina.
També és mèrit d’alguns dels seus
socis més emblemàtics, que diumenge, durant la celebració del seu
aniversari, van rebre un merescut
reconeixement.
Es tracta de Joan David Argelaguet,
Francesc Sampere Querol, Josep
Sans Prunés, Albert Vilaró Serrat,
Pere Villaró Ginestós, Emili Llobet
Bofarull i Emili Rusiñol Fornell.
Esperem seguir gaudint durant
molts anys de la penya.
Felicitats a tots els que formeu part
d’aquesta gran família.
Per molts anys!

ve de la pàgina 10

la meitat d’aquests càrrecs tenen a
Catalunya el caràcter d’interins ja
que el govern de l’estat no convoca oposicions des de fa molts anys.
Aquesta situació comporta un munt
de problemes que poden no ajudar a
un bon funcionament de l’administració local. Alguns d’aquests problemes es concreten en: excessiva
mobilitat, sous molt desiguals en diferents ens locals, criteris poc objectius en la contractació, possibilitat
que els informes tècnics que puguin
emetre quedin en part condicionats
atesa la seva condició d’interinitat,
situació d’inseguretat dels tècnics...
Però per entendre la situació actual
caldrà remuntar-nos a l’any 2008.
En efecte, la forta crisi del 2008 va
provocar, entre altres qüestions, intensos canvis normatius per part de
l’estat adreçats bàsicament a reduir el nivell de despesa pública i controlar un dèficit creixent en aquells
moments. En l’àmbit local les mesures es van traduir en l’aprovació
de la llei popularment coneguda
com LRSAL (llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local)
de finals del 2013, que va impactar
de manera molt significativa tant en
la llei de bases de règim local com
en la llei reguladora de les hisendes

locals. En teoria, la pretensió de la
llei derivava de la modificació de
l’article 135 de la constitució que,
a requeriment de la UE, exigia als
estats membres incorporacions en
les respectives constitucions d’una
regla d’equilibri pressupostari com
a conseqüència de les greus afectacions de la crisi iniciada el 2008. En
conseqüència la llei havia de tenir
la missió d’evitar el solapament de
competències entre governs locals
i la resta d’administracions públiques, evitar la ineficiència en la gestió, evitar les duplicitats en la prestació de serveis, evitar l’existència
d’algunes estructures desproporcionades, poc productives i poc eficients i, sobretot, evitar la corrupció. És paradigmàtic que, en aquest
darrer punt, el partit més corrupte
de l’Estat (el PP) fos qui aprovés la
llei, en disposar de majoria absoluta
en aquells moments. Òbviament no
va fer res en aquest camp i, en canvi,
va aprofitar la llei com una oportunitat per recentralitzar competències i així envair competències de la
Generalitat de Catalunya, laminar
el principi d’autonomia local, establir el principi de lleialtat institucional segons el qual els ens locals no
poden impugnar lleis o normes amb
rang de llei de l’Estat, determinar

* Regidor d’ERC

Ignasi Giménez *

70 anys de la Penya Solera
Barcelonista de Castellar,
la més antiga del món!

E

ls socis i sòcies de la
Penya Solera Barcelonista de Castellar
del Vallès estan plens
de joia.
Enguany commemoren els seus
setanta anys d’existència, una fita
més que remarcable.
Aquesta llarga longevitat la converteixen en la penya blau-grana més antiga del món de les que

* Alcalde de Castellar
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EDUCACIÓ | GRUP DE TREBALL DE MÚSICA - CRP VALLÈS VIII

PP | HABITATGE

Mig miler d’alumnes celebren el Dansem Plegats

En desacord
amb el
projecte de
la ‘Playtex’

L’activitat es va reprendre després que es cancel·lés l’edició del 2020 per la pandèmia
Redacció

Divendres de la setmana passada uns
500 nens i nens de 1r i 2n de primària
de totes les escoles de Castellar i el
Folch i Torres de Palau-solità i Plegamans van participar al camp de
futbol Joan Cortiella-Can Serrador
en la 12a edició del Dansem Plegats.
L’esdeveniment, de caràcter bianual,
s’havia de celebrar el 2020 però es va
haver de cancel·lar perquè aleshores
hi havia confinament provocat per la
pandèmia del coronavirus.
La proposta, organitzada pel
Grup de Treball de Música del Pla
de Formació de Zona del Centre de
Recursos Pedagògics del Vallès Occidental VIII, té per objectiu compartir a través de la música i la dansa i
crear unes coreografies a través del
treball cooperatiu i l’aprenentatge
a partir del moviment i la dansa. La
trobada també serveix per mostrar
el treball fet a les aules de música
de les escoles, on es treballa amb els
alumnes partint de la seva globalitat
i contemplant les seves tres àrees de
personalitat: l’afectiva-social, la físi-

Els alumnes interpretant les diferents danses a la gespa del camp de futbol Joan Cortiella-Can Serrador. || M. ANTÚNEZ

co-motriu i la cognitivo-intel·lectual.
Els alumnes de 1r de primària
van ballar el Ball de la civada (Catalunya) i la Dansa dels amics (Catalunya), mentre que els nens i nenes de

2n van ballar Vals mexicà (Mèxic) i
Estapera (Catalunya). La dansa final
va ser Rogle (Catalunya). A més, tots
els grups van fer el ball de gitanes del
Vallès com a ball d’entrada. Com és

habitual, l’activitat ha comptat amb
un nombre elevat d’espectadors, majoritàriament mares i pares, que no
s’han volgut perdre les danses dels
seus fills.

El PP de Castellar ha fet públic
un comunicat de premsa aquest
dijous per mostrar el seu desacord amb el projecte d’habitatge de lloguer social que es vol
desenvolupar a l’antic solar de la
Playtex amb el suport de l’Incasol. El projecte presentat als tallers participatius “resulta molt
superficial i dona la sensació
que no existeix cap pla d’acció
concret”, segons Agustí Bernad,
el candidat a l’alcaldia de les darreres eleccions.
Al parer de Bernad, “es
tracta d’una obra urbanística
important i necessària, però
amb aquest contingut, no li
podem donar suport”. Per al
portaveu del PP, els tallers participatius són insuficients: “Presentin un projecte seriós, amb idees
concretes que es puguin debatre, i després caldria posar-lo
a votació de la gent per saber
veritablement què en pensa la
població”, demana a l’equip de
govern. || REDACCIÓ
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Segarra i Delgado, segons en
les 3 hores de resistència
d’El Vendrell
Els ciclistes Iván Segarra i Carlos Delgado van acabar en segon lloc de la
general en les 3 h de resistència dis-

Bones sensacions per a un
recuperat Oriol Alcaraz

putades al Vendrell (Baix Penedès).
Els castellarencs també van ser guanyadors en la categoria màster 30.
D’altra banda, en la segona cursa de
la Copa Tuga a Capellades, Delgado
va acabar vuitè en la general i quart en
M30 i manté per un punt el lideratge.

La Navàs-Sant Boi va ser la primera prova seriosa per al ciclista Oriol
Alcaraz (Bathco), una cursa de 111
quilòmetres que li va permetre pro-

var el seu estat de forma després de
la lesió que l’ha mantingut fora uns
mesos. El castellarenc es va mantenir escapat durant el port d’Ullastrell,
fent una gran feina pel seu equip, que
va ser el guanyador de la prova, amb
dos ciclistes al podi.

Festa del vòlei català al Puigverd
El sènior A masculí
aconsegueix una 3a
posició a les fases
finals de 1a Catalana
organitzades al
pavelló Puigverd
Redacció

El sènior A masculí de la secció de
vòlei de l’FS Castellar és a les portes de l’ascens a Primera Catalana
després d’assolir la tercera posició
en les fases d’ascens disputades
durant el cap de setmana passat
al pavelló Puigverd en la qual va
ser una gran festa del vòlei català.
Dissabte i diumenge es va poder
respirar vòlei d’alta volada a Castellar gràcies a les visites de sis
clubs que van lluitar per la plaça
que atorgava l’ascens directe. Finalment, el guanyador del torneig
va ser el Llars Mundet B, el qual es
va imposar al CV Salou.
Per la seva banda, el Castellar
es va imposar dissabte al CV Terrassa (3-1), victòria que li va permetre jugar les semifinals, en què
va caure justament contra el Llars
Mundet B (3-1), el guanyador final
de les fases. En el partit pel tercer
i quart lloc, els homes liderats pel
jugador entrenador Rafa Corts van
aconseguir imposar-se a La Torre
Claramunt (3-1), resultat que permet aspirar a una possible plaça
d’ascens administratiu que s’haurà
de confirmar en els pròxims dies.
Segons Rubén Miranda, capità de

El sènior A masculí i l’equip tècnic que va disputar el cap de setmana passat les fases d’ascens en una imatge amb la bandera de Castellar. || FS CASTELLAR

l’equip i creador de la secció de vòlei
de l’FS Castellar, “hi havia la sensació que podíem guanyar les semifinals i finalment hem aconseguit la tercera plaça, que potser
i repeteixo, potser, podria significar l’ascens per si algun equip
de 1a Catalana puja a 1a Nacional. Per tant, estarem esperant”.
En tot cas, durant les fases hi
havia la sensació que l’equip sèni-

or es troba en un punt de transició
un cop assolides per segon any consecutiu les fases d’ascens. Cal recordar que la temporada passada
els homes de Rafa Corts van estar
a un partit de pujar a primer, com
aquest any. En aquell moment van
perdre contra el Torre Claramunt,
equip que van guanyar en aquesta ocasió en la lluita per tercer i
quart lloc.

D’altra banda, Jorge Barbero,
president de l’FS Castellar, va subratllar que des de fa anys “estem
en un club sanejat en què s’està
treballant bé, seguint la dinàmica iniciada per Josep Tous i continuada per Francesc Gallardo”.
Aquest fet possibilita els bons resultats tant del futsal com del vòlei.
Els reptes immediats per al president de l’FS Castellar són “pro-

fessionalitzar dins de les nostres
possibilitats el club i poder tenir
més i millors instal·lacions”.
Finalment, el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Nakor
Bueno, que va assistir a les semifinals acompanyat de l’alcalde Ignasi Giménez, es va mostrar “molt
satisfet” que Castellar hagi pogut
acollir “un esdeveniment d’aquest
nivell”.

14

DEL 03 AL 09 DE JUNY DE 2022

esports

bàsquet

El CB Castellar segueix amb vida!
Els groc-i-negres superen el CN Tàrrega (84-54) i eviten el descens directe. El Torreforta serà el rival al play-out
Albert San Andrés

El Puigverd va tornar a ser talismà per
un CB Castellar que va quallar un dels
millors partits dels últims temps, en què
va guanyar de 30 punts el CN Tàrrega
(84-54) i va aconseguir evitar el descens
directe a Primera Catalana. Ara l’equip
segueix amb vida i podrà lluitar a doble
partit contra el Torreforta per evitar el
descens de categoria.
Quan ja gairebé no quedaven esperances, quan tot indicava que el descens directe era l’opció i quan pocs creien en la salvació, el CB Castellar va
tenir esperances, va sacsejar el destí
i va creure en les poques opcions que
tenia per aconseguir-ho i va passar com
un huracà per sobre del CN Tàrrega, a
qui necessitava guanyar de més d’onze
punts per mantenir les opcions.
L’equip de Quim P. Alarcón va
tenir una tarda excelsa, d’aquelles que
només succeeixen cada cert temps i que
es recorden eternament. Una vesprada
en què l’equip no es va donar per vençut en cap moment i en què va noquejar un rival que també es jugava la vida.
Era una final a cara o creu, i en aquesta
ocasió el Castellar no va donar opció, ja
que va iniciar el partit de manera fulgurant i va deixar el Tàrrega sense saber
on mirar. Un parcial de 18-2 en els cinc
primers minuts va deixar clares les intencions, amb una bona defensa i assegurant l’atac. 27 punts en el primer
quart, pels 15 dels lleidatans, que no
van poder contrarestar l’ímpetu local.
En el segon va semblar que la
flama s’apagava ràpidament amb un
8-17 que posava la por al cos. Els neda-

dors van aproximar-se a només tres
punts al descans (35-32), impulsats pel
demèrit castellarenc que els va donar
vida. Un últim alè de vida, ja que en el
tercer, tot i posar-se a només un punt,
la maquinària es va tornar a acoblar a
la perfecció i un 12-4 va precedir a dos
triples seguits d’un rejovenit Pau Viladomat, que va ser clau en el partit.
El 57-44 abans d’arrencar els últims 10 minuts, només obligava el Castellar a mantenir la renda, però l’equip
no va voler arriscar i va començar
amb un 11-3 per ampliar l’avantatge. La
resta ja és història, tres triples d’Albert
Germà i 7/8 en tirs lliures van permetre
una renda de 30 punts en el millor partit de la temporada, amb una defensa i
un atac perfecte.
“Ha sigut un partit rodó que
ha complert les expectatives. Teníem dues opcions, guanyar de més de
dotze o d’onze si ells feien menys de
59 punts. S’han complert les dues
opcions gràcies a una defensa que
ens ha impulsat a l’atac. Crec que
ha estat un partit més complicat del
que pot semblar, ja que hi ha hagut
moments en què l’equip ha tingut
dubtes al marcador”, va explicar el
tècnic groc-i-negre després del partit. “No hem fet res, ja que encara
podem baixar, però internament
dona molta moral. Estem molt contents per la feina feta i esperant els
dos partits que resten per intentar
salvar la categoria”, conclou.
L’AD Torrerforta tarragoní visitarà aquest diumenge (19 h) el pavelló
Puigverd en l’anada del partit per la
permanència. La tornada serà l’11 de
juny al pavelló tarragoní.

El CB Castellar va fer un partit gairebé perfecte i va saber rematar el rival en la segona part. || A. SAN ANDRÉS

El club busca
jugadores
El CB Castellar busca
jugadores de totes les edats
per als equips femenins, però
especialment les nascudes
entre el 2008 i el 2010
per completar els equips
d’aquestes categories. Les

interessades poden dirigir-se a les oficines del club
per obtenir més informació
i participar en les jornades
de portes obertes, que se
celebraran les setmanes
del 7 al 10 i del 13 al 17 de
juny, amb entrenaments els
dilluns i dimecres al Puigverd
i els divendres a l’Espai
Tolrà de 18.30 a 19.45 h.
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FUTBOL | FC BARCELONA

70 anys
dela Penya
Barcelonista
Solera
La Penya Barcelonista de Castellar
ha fet 70 anys i ho va celebrar diumenge passat amb una trobada al
restaurant Mas Pinetó. La penya
castellarenca és la més antiga del

FUTBOL | RCD ESPANYOL

Pericos
castellarencs
en el 30è aplec
Després de tres anys sense celebrar
cap aplec penyista, la localitat d’Avià
va ser la seu escollida per la 30a edició de l’aplec de penyes, anomenat
Aplec de la Natura. A la cita, a què
van assistir més de 400 penyistes,
també ho van fer el conseller delegat del club, Mao Ye, i noms il·lustres

FUTBOL | 2A CATALANA

Empat amb
olor de comiat
La UE Castellar va acomiadar la temporada 2021-22 amb un empat sense
gols contra el CE Sabadell B, en un partit en què els comiats van ser la part
més emotiva de la jornada.
Sense res en joc per part dels dos
equips, el Castellar va iniciar la jornada fent el passadís a l’equip campió de
Lliga, per donar pas a un partit descafeïnat en què cap dels dos va arriscar
més del compte. Un dels moments més
emotius va ser el canvi per lesió en el
minut 22 de Rodri que va abandonar el
terreny de joc entre els aplaudiments
de la grada i les abraçades dels seus

ATLETISME | CA CASTELLAR

Carla Serral,
subcampiona
de Catalunya
de martell
L’atleta del CA Castellar, Carla Serral,
va aconseguir el subcampionat de Catalunya sub-18 en llançament de martell a l’estadi d’El Congost de Manresa.
La jove promesa del CAC va ser una de
les grans triomfadores en la prova atlètica manresana, on el dia 28 es van
disputar els campionats de Catalunya

món de les que estan en actiu, juntament amb la de Calella.
Oberta el 1952, va ser anomenada Solera pel directiu barcelonista Nicolau Casaus. A l’acte va assistir
Jordi Pueyo, membre de la Comissió
Social del FC Barcelona, i Antoni
Falcó, president de la Penya Solera
Barcelonista de Castellar. En representació de l’ajuntament local van assistir l’alcalde, Ignasi Giménez, i Joan
Creus, primer tinent d’alcalde. Com
a representants institucionals del FC
Barcelona van ser-hi Paco Martínez,
exjugador del Barça i representant
de l’Agrupació Barça Jugadors, a més

d’un total de set penyes del Vallès (PB
Calderina de Caldes de Montbui, PB
Granollers, PB Mollet del Vallès, PB
Ramon Llorens de Rubí, PB Parets,
PB Sant Cugat del Vallès, PB Vallès
de Sabadell), una de Barcelona (Foment Martinenc) i una de Girona
(Penya Solera de Calella).
En l’acte, a què van assistir un
total de 60 persones, es va homenatjar els socis de l’entitat que han ajudat a celebrar aquest 70è aniversari
del Penya Solera, alguns amb més de
50 anys de socis de l’entitat, que van
ser obsequiats amb una placa commemorativa. || REDACCIÓ

A l’acte es va distingir els socis que fa 50 anys que estan vinculats a l’entitat. || CEDIDA

com els exfutbolistes Rafa Marañón
i Coco Bertomeu. També haver-hi representació castellarenca amb sis
integrants de la penya blanc-i-blava de Castellar.
Els presents van poder gaudir
de diverses activitats com l’exposició de copes del pilot dakarià Marc
Coma, cinc vegades guanyador de
la prova, un partit entre veterans de
l’Avià i de la Selecció Federació Catalana de Penyes de l’Espanyol, diversos actes musicals, a banda dels
tradicionals parlaments durant el
dinar de germanor, dels membres
del consell espanyolista, representats per Ye, Marañón i Capdevila, a

més de les autoritats locals. El conseller delegat va deixar entreveure
el fitxatge del nou entrenador del
primer equip, Diego Martínez, que
va ser presentat dimarts.
“Va ser una gran concentració amb un gran ambient, després
de tres anys es va poder gaudir de
diverses activitats. El món perico
va poder tornar a sentir-se orgullós”, ha explicat el president de la
penya local, Ramon Roig.
Finalment, com a acte de cloenda d’aquesta 30a edició, es va fer el
traspàs de la bandera de l’aplec a la
Penya Pericos de Tarragona, la seu
amfitriona per al 2023. || REDACCIÓ

Els integrants de la penya blanc-i-blava amb l’exjugador Joan Capdevila. || CEDIDA

companys i el cos tècnic, en el que podria ser l’últim partit del defensa amb
la samarreta blanc-i-vermella. El campió d’Europa ha estat tres anys en el
primer equip del club, amb un resultat extraordinari, i ha aportat la seva
experiència dins i fora del vestidor.
Dos comiats més van ser el del
davanter Marc Estrada, fitxat pel CF
Caldes per la pròxima temporada a
Primera Catalana, mentre que Iván
Rodríguez serà una de les altres sortides. El gruix dels jugadors es mantindrà una temporada més i el club
anunciarà aviat els nous reforços de
cara a la 2022-23. El tècnic Tomás
Ramos va fer balanç de la temporada: “la valoració general ha de ser
positiva. Hem tingut alts i baixos
durant l’any però hem sabut recuperar-nos, un aspecte molt important, ja que quan un equip va en línia

descendent, tornar a treballar bé i
poder fer un canvi de rumb és molt
complicat. Hem de pensar en la pròxima temporada, en què intentarem
mantenir el gruix de la plantilla i reforçar-la en diferents posicions”.
L’entitat castellarenca ja ha obert el
període d’admissions i busca jugadors
per als equips de la base, femenins i
masculins. En l’aspecte femení el club
busca completar els equips Benjamines (2013-14), Alevines F7 (2011/2012),
Infantil F7 (2009-10), Cadet F7 (200708), Juvenil (2004-05-06) i amateur
(del 2005 en endavant).
Els interessats i interessades poden
passar per les oficines del club o bé
contactar a través del correu electrònic del club (oficina@uecastellar.
cat). || A.S.A.

Rodri en el que podria ser el seu últim partit amb la UE Castellar. || A. SAN ANDRÉS

d’atletisme, on la presència del club verd
va ser força nombrosa i van quallar una
nova jornada en què els esportistes de
la base van tornar a deixar veure el bon
nivell d’aquesta temporada de l’entitat.
Serral va assolir un quart llançament
de 50,54 m, el qual li va donar la medalla
de plata, una marca que només va ser
superada per l’atleta local Irene Mateo
(Avinent Manresa) amb 53,70 m. Georgina Alabart (Runners El Vendrell) va
completar el podi amb 47,12 m.
Pel que fa a la resta d’atletes del
CA Castellar, Paola Clermont va ser
quarta (4:59,55 s) en els 1.500 metres,
seguida per Laia Romero (5:11,20) en
sisè lloc. En els 400 m masculins, Saúl
Corral (52,33 s) va ser vuitè i Lluís Garcia (53,91) no obtenia un lloc en la final.

La resta de participants van poder
aconseguir bones marques, com la de
Júlia Paul amb 10,40 s en els 100 m o
Meixi Chacon als 100 tanques amb
17,33, que també va acabar desena al
triple salt amb 10,25. Dani Camargo
va ser 13è en els 2.000 obstacles amb
un temps de 7:30,62 i Miquel Corominas no va poder superar els 2,95 m en
salt de perxa.
D’altra banda, al control del Joan
Serrahima de fa una setmana, Jan Casamada va marcar un registre de 3:57,71 s
en els 1.500 m, la mínima per als Campionats d’Espanya sub-20, el rècord CAC
sub-20 i la tercera millor marca de la història de l’entitat, només superada per
Xavi Planas el 2011 (3:56,64) i per Xavi
Ballester el 1982 (3:49,5). || REDACCIÓ

Carla Serral, al centre, va ser subcampiona de Catalunya en martell. || CEDIDA

la base busca jugadors i jugadores
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FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · GRUP IV · J30

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J30

C. CATALUNYA · 2 FASE 09 · J06

2A CATALANA · GRUP 1-1 · J08

2A CATALANA MASCULÍ · ASCENS 2 · J14

N. Terrassa - Tibidabo TR
3-3
Cerdanyola B - Gironella
3-1
Joanenc - Pirinaica
0-1
UE Castellar - Sabadell B
0-0
Can Rull RT
Descansa
Ripollet - Can Trias
5-1
Berga - Sallent
2-0
Calaf - Avià
2-4

Badalona - Ripollet
4-4
Montornès - Pineda
6-2
Sant Cugat - Sant Julià
6-1
Lloret - FS Castellar
6-3
Santa Coloma - Manlleu
3-3
C. Mataró
Descansa
Vilamajor - Parets
Suspès
Girona - Vacarisses
5-2

CN Sabadell - Mollerussa
CB Castellar - Tàrrega

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CE Sabadell B
68 28 22 2 4
FC Pirinaica
51 28 14 9 5
FC Joanenc
45 28 11 12 5
UE Castellar
44 28 12 8 8
FC Cerdanyola B 42 28 12 6 10
CE Berga
40 28 11 7 10
CF Ripollet
39 28 11 6 11
CF At. Gironella
39 28 11 6 11
CFU Can Rull RT 36 28 11 3 14
Natació Terrassa 36 28 8 12 8
UD Tibidabo TR
35 28 8 11 9
UE Avià
34 28 8 10 10
CE Sallent
25 28 7 4 17
UD Can Trias
24 28 6 6 16
UD Calaf
18 28 4 6 18

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

FS Castellar
64 28 21
CE Vacarisses
58 28 19
Parets FS
53 27 17
R. Santa Coloma 51 28 15
CFS C. Mataró
49 28 16
Vilamajor CFS
46 27 15
Sant Cugat FS
41 28 13
CFS Lloret
38 28 11
Girona EFS
37 28 11
Sant Julià R. FS
37 28 11
AE Montornés CFS 36 28 11
CEFS Manlleu
32 28 9
FS Pineda de Mar 22 28 6
Ripollet FS B
20 28 5
CF Badalona Futsal 18 28 4

1 6
1 8
2 8
6 7
1 11
1 11
2 13
5 12
4 13
4 13
3 14
5 14
4 18
5 18
6 18

72-68
84-54

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

CN Sabadell			
CB Mollerussa			
CB Castellar			
CN Tàrrega			

6
6
6
6

5
3
2
2

1
3
4
4

FUTSAL | D. D’HONOR

Derrota a
Lloret amb set
baixes (6-3)
L’FS Castellar acaba el seu bagatge
en la Divisió d’Honor amb una derrota per 6-3 contra el Lloret CFS i una
ratxa de tres derrotes consecutives.
L’equip de Darío Martínez ha

tancat la temporada amb una nova
derrota i ja mira la temporada que
ve en Tercera Divisió nacional. Els
taronges van caure en una nova jornada en què no es jugaven res, en un
partit en què l’equip va arribar amb
només dos porters i quatre jugadors
del primer equip i reforçats per dos
jugadors de la base –Oriol Fantova i
Max Smith–, un total de set baixes
per diversos motius.
Tot i això, l’equip va començar
dominant per 1-3 en els primers 20 minuts. Quim Juncosa (foto), Fantova i
Txec Tarruell van avançar els seus
en una bona primera part, tot i que el

lògic cansament de la segona, en què
l’equip va jugar de cinc tot i anar guanyant –per a evitar més cansament–
va servir als de Lloret per capgirar el
marcador, en una meitat en què Juncosa i Javi Hervás van ser expulsats
en veure la vermella directa per diferents accions del joc.
L’equip ja prepara el retorn a
Tercera Divisió, on va militar fa quatre temporades i on espera mantenir-se. L’anterior aventura va durar
dos cursos, amb Borja Burgos en la
banqueta en la primera i Martínez en
la segona, que va prendre el relleu de
Nándo Sáez a mitjans d’any. || A.S.A.

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

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

8
5
7
7
6
4
6
3

1
1
3
3
5
7
5
8
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música

Una crònica del 28è Musicoral
Llorenç Genescà

M’és cada cop més necessari, quan
torno de visita a casa, a Castellar,
connectar amb persones, llocs i activitats del passat, per d’alguna manera no perdre de vista qui soc. Amb
aquest ànim, i ganes de retrobar
persones conegudes, alhora que fer
d’acompanyant, dissabte 28 vaig
anar cap a l’Auditori a sentir el 28è
Musicoral, organitzat per la Coral
Xiribec, amb la qual m’uneixen antics, estrets i múltiples llaços emocionals. Però hi vaig anar sense expectatives, sense més, potser amb
un cert grau de compromís. L’Auditori no era pas ple. Moltes cares conegudes i salutacions a tort i a dret
amb persones que feia temps que no
veia. Amb puntualitat es van apagar
els focus de la sala i la Lídia Caballé
va sortir a escena per fer una elegant
i tendra presentació de l’acte, en què
ens va recordar que han passat tres
anys de l’inici de la maleïda pandèmia, i per tant els mateixos que no se
feia l’acte. Que la Xiribec ha reduït
efectius, que els manquen sobretot
homes i que se fan grans, i que tothom hi és benvingut. Malgrat tot,
ells són al peu del canó i segueixen
endavant, tossudament.
Deixeu-me que vos parli dels
cors convidats. Els darrers, el Cor
Jove de Sentmenat, un grup gran
(en nombre!) que venia amb la meitat d’efectius però amb la voluntat
de passar-ho bé i de fer-ho passar bé.
Han apostat amb el seu director, Toni
Santiago, pel swing i per combinar
el cant i la dansa. El repertori, conegut, vibrant i desenfadat. Dels que
transmet bon rotllo, vaja. I no en va
faltar, especialment, gràcies al seu
director, que de flow no n’hi manca
gens. El Cor Vila Azari de Vilassar de
Mar va ser el segon en actuar. Amb
un repertori de música medieval i
del Renaixement, és un cor certament valent. Van atacar 4 fragments
d’aquest monument que és el Llibre
Vermell de Montserrat (1399) i peces
de les Corts d’Alfons el Magnànim
i del Cancionero de Palacio del Reis

Un moment del XXVIII Musicoral a l’Auditori Municipal Miquel Pont. || CEDIDA

Catòlics. Un cor no gaire nombrós,
amb 4 veus masculines, però que
prengué amb coratge la seva tasca
i la defensà amb valentia. Més d’un
recordàvem la melodia del Rodrigo
Martines que xiulava les vaques, com
si fos una encomanadissa cançó d’estiu, en acabar la seva interpretació.
La sorpresa va ser el debut de
la Coral Atzamares i les Rebels de
Bracet. La sorpresa de la vesprada,
dirigides per Jaume Sala, un grup de
mares de la Coral Sant Esteve van
decidir que mentre esperen la fillada, elles també volen cantar. I com
canten! Un repertori excel·lent, variat i de qualitat, interpretat amb
una energia i una bellesa corprenedora. El públic, entregat, i després
de la Cançó del Contrabandista, un
cop estrenades, amb els peus nus
ben ancorats al terra de l’escenari, les veus i els cossos anaven enfi-

lant les melodies cada cop més seductores. Una petita joia escènica
va ser Las panaderas, les darreres
peces, cançons de dones que cantaven quan pastaven i enfornaven
el pa, dient mal dels homes, és clar.
Eren assegudes i picant ritmes amb
les mans sobre unes taules plenes de
farina. Fórem transportats a una escena d’altre temps. Un plaer descobrir-vos. Felicitats, èxits i sobretot,
diversió per vosaltres.
Deixo en darrer lloc els amfitrions. Els veterans: la Xiribec. Feia
temps que no els sentia. Les veus
masculines són poques, en queden
4. Han perdut cantaires. Tenen director nou, Oriol Roca. La pandèmia. Vaja, que no han tingut gaires
bones cartes darrerament. Potser
viure al Rosselló, on cada dia veig
el majestuós Canigó, i que comencessin amb les Muntanyes del Cani-

gó, m’hi va predisposar molt favorablement. Però he de dir que va ser
delicada i tendra, la manera d’interpretar-la. I la sorpresa de veure que
aquell grup de resistents sonaven
amb ganes i gust. Van acomplir un
programa amb molt gust i van arribar a la darrera: Je vole. Una cançó
francesa que fa uns anys va escriure i interpretar Michel Sardou, però
que fa molt poc la cantant Louane va
interpretar de nou per una pel·lícula.
“Estimats pares marxo, vos estimo i
marxo, restareu sense infants...” No
és una cançó fàcil. Cal, i potser soc
repetitiu, delicadesa i gust. Les contralts, per un cop, porten la veu cantant en la melodia, elles la dirigeixen.
La resta les va seguir, atents i construint un joc de veus que anaven fent
créixer aquella nostàlgia i sensació
d’enyor que produeix la cançó. I ho
van brodar, acompanyats al piano

per Oscar Vila per arrodonir la melodia. Cantar en francès no és fàcil,
la subtilesa de certes sonoritats complica l’existència. Però s’hi va veure
la feina i l’esforç. I s’hi va veure com
els ulls dels cantaires seguien atents
les indicacions del director. A jo (com
diem aquí, al nord), un d’aquests que
va marxar, i fills d’uns pares que me
van veure marxar, com els ha passat
a la majoria dels que eren en aquell
moment a l’escenari, em va arribar
a l’ànima, em va tocar fondament. I
això és l’èxit més immens que l’art
pot assolir: commoure.
Que seguiu igual de valents,
i encara que segur cansats, resistents i còmplices entre vosaltres. I
que conserveu això que no és senzill de trobar, emocionar. Espero retrobar-vos l’any vinent, malgrat que
hàgim volat, i gràcies per haver-nos
deixat volar. Fins molt aviat.
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Una exposició que ens
apropa a Francesc Layret

BREUS

La mostra repassa la vida de l’advocat i defensor dels treballadors

Redacció

Aquest divendres, a les 19 hores, s’inaugura l’exposició Francesc Layret.
Diputat per Sabadell. El fil roig del catalanisme, una mostra programada
conjuntament amb l’Ajuntament de
Castellar, l’Ajuntament de Sabadell,
l’Arxiu Històric de Sabadell, la Diputació de Barcelona i el Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història. La
mostra és itinerant i es podrà visitar
a la nostra vila fins al 18 de juny, cada
divendres, de 17 a 20 h, i els dissabtes, de 10 a 13 h.
El comissari de l’exposició és
l’historiador Jordi Serrano, que també
assistirà a la inauguració de l’exposició del dia 3 i que conduirà una xerrada el dia 8, a les 20 hores, titulada
Qui era Francesc Layret?.
L’exposició fa un repàs a la vida
de l’advocat Francesc Layret, que va
dedicar la seva vida a la defensa dels
treballadors i a la construcció d’una
força política catalanista que representés la classe obrera, i s’expliquen
molt especialment les seves darreres
36 hores, 20 de les quals va passar a
Sabadell, abans que pistolers pagats
per la patronal catalana acabessin
amb la seva vida.
L’exposició compta amb un conjunt extens de fotografies i documentació originals de l’època procedents
de diversos arxius locals (l’Arxiu Històric de Sabadell, l’Arxiu Fotogràfic
de Barcelona, l’Arxiu de la Universitat de Barcelona...), comarcals (l’Arxiu Comarcal del Ripollès), nacionals (l’Arxiu Nacional de Catalunya,
el CRAI-Biblioteca del Pavelló de la
República), i particulars, amb objectes, obres i mobiliari procedents dels
fons del Museu d’Història i d’Art de
Sabadell i de la família Rodríguez-Roda Layret que, en bona part, es pre-

CASTELL DE CLASQUERÍ | ‘UN TOMB PER LA HISTÒRIA’

La importància del nostre passat
Amb la voluntat de fer més visible el patrimoni de Castellar del Vallès, el
Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història va dir a terme un altre dels
itineraris programats enguany al cicle Un tomb per la història, diumenge
passat. En aquesta ocasió, centrat en l’edat mitjana. L’historiador Llorenç Genescà va guiar l’itinerari que va transcórrer fins a Castellar Vell,
primer, i fins al Castell de Clasquerí, en segon lloc. Les persones que van
gaudir de la sortida històrica van valorar molt positivament els espais i
explicacions rebudes. || REDACCIÓ

CAL CALISSÓ | LITERATURA

Feminismes ERC Castellar promou la
presentació de ‘Sexe ficció’, de M. Pontnou

Retrat de Francesc Layret. || FONS: FAMÍLIA RODRÍGUEZ - RODA LAYRET

senten per primera vegada en públic.
La mostra també compta amb l’aportació d’una il·lustració creada expressament per a l’ocasió de l’artista Xavi
Torrent i també d’una obra nova de
l’artista sabadellenc Werens inspirada en la figura de Layret.
lliurament de guardons

D’altra banda, també divendres a
la mateixa hora i al mateix espai,
tindrà lloc l’acte d’entrega de guar-

dons als millors treballs presentats
al I Premi de Recerca de Batxillerat
convocats pel Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història. En aquest
sentit, l’entitat premiarà els dos millors treballs de recerca en matèria
local. El premi està dotat amb 500
euros per a cada premi, a bescanviar
per material informàtic o un viatge.
La valoració dels treballs ha anat a
càrrec d’un jurat d’experts i ha estat
supervisat pel centre.

Dimarts dia 7, a les 19 h i a Cal Calissó, es presenta el llibre de Marta Pontnou
Sexe ficció. L’acte està organitzat per Feminismes ERC Castellar i permetrà
conèixer la faceta d’aquesta assessora d’imatge, que es mou en l’àmbit polític perquè els seus clients ho són. Però aquesta vegada, “necessitava explicar històries estranyes que van sorgir durant el confinament”, diu
Pontnou. Ella es va adonar, parlant amb les amigues, que el que més preocupava quan encara no hi havia morts era el tema de les relacions afectives. “Una amiga havia fet ‘match’ al Tinder i no podia quedar, l’altra
es volia separar i buscar pis però no podia, l’altra convivia per primer
cop tantes hores seguides amb la parella”. A partir de tot aquest material, la coordinadora de Núvol, on treballa Pontnou, va proposar-li escriure un article. “I va tenir molt èxit, vaig seguir, i ja en porto 100 i escaig”.
Quan ja en tenia 40, el director de Núvol va proposar-li editar els textos, compilats. Penguin Random s’hi va interessar, i van arribar a un acord
amb Núvol. El resultat és aquest llibre, Sexe ficció, un recull d’articles escrits
amb molt d’humor, amb una mirada àcida i dirigits a aquelles dones conformistes, “per sacsejar-les, perquè accepten uns rols com si els hagués
tocat viure això, i és que les matriarques em fan molta ràbia”. A partir
de la bona acollida del llibre, ja n’està embastant un altre, a quatre mans
amb Laura Fa, un recull de relats breus que veurà la llum, si tot va bé, per
Sant Jordi de l’any que ve. || M. A.
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CASTELLERS DE CASTELLAR | TRADICIONS

Els bastoners perseveren
L’entitat fa balanç d’un any encara prudent pel que fa als participants
M. A.

Enguany, el Ball de Bastons de Castellar no està passant pel millor moment,
ja que se senten minvats d’efectius. Tot
i això, l’entitat segueix en actiu, participant sempre que pot. Al mes de febrer,
el grup bastoner va organitzar una
xerrada taller a l’escola Emili Carles Tolrà amb alumnat de 5è i 6è de
primària. La proposta va tenir molt
èxit. També al febrer, es va celebrar
l’Assemblea de la Coordinadora amb
canvi de junta.
Durant el mes d’abril, es va fer
ballada de Rams. El Ball de Bastons
va iniciar la cercavila a la residència de l’Obra Social Benèfica pels
carrers i places del centre, coincidint amb la sortida de la benedicció
de la palma, davant de l’església, la
tradicional Creu Grossa al carrer
St. Iscle –amb el campanar de fons–
i, per finalitzar, a la plaça d’Albert,
on es van dedicar els balls al mestre
bastoner Joan Munt.
Aquest mes de maig que ara
acomiadem ha estat de més activitat. El dia 8, els Bastons de Castellar van participar en la Festa de la
Primavera de Can Font. El dia 15, a

EXPOSICIÓ | ARTISTA

Rafael Aguilar
inaugura mostra
a L’Alcavot
Al mes de juny, a L’Alcavot
Espai Cultural s’inaugura una
nova exposició d’un pintor castellarenc. En aquest cas, es
tracta de l’artista Rafael Aguilar, amb una mostra titulada
Geometria-Textures-Mandales,
que es conforma amb una vin-

Actuació del Ball de Bastons a la VII Bastonada del Vallès. || BALL DE BASTONS

l’Aplec de Castellar Vell, recuperant
la normalitat que la pandèmia havia
aturat temporalment. Van poder ballar acompanyats d’altres entitats i
propostes, com el concurs de dibuixos, de rams de flors, jocs de cucanya, ballades de gitanes, gegants i
castells, i també del tradicional concurs d’arrossos.
El dia 22 de maig, a Barberà del
Vallès, els Bastons de Castellar van
participar en la celebració de la VII
Bastonada del Vallès, organitzada
per la Colla Les Romanes, després
d’un bon esmorzar amb botifarra

tena d’obres fetes amb tècnica
mixta i acrílics en relleu. Com
ja és habitual, Aguilar sorprèn
amb creacions que costen d’etiquetar, perquè hi fa confluir diverses tècniques artístiques.
La inauguració serà diumenge, 5 de juny, a les 12 h, i s’acompanyarà amb el piano de Guillem
Crego Vich. La mostra es podrà
visitar fins al 26 de juny, en horaris de divendres, d’11 a 13 h; dissabtes, d’11 h a 14 h i de 16 a 18 h, i
diumenges, d’11 h a 14 h.
L’anterior exposició que es
va poder veure d’Aguilar va ser a
l’Espai Sales d’El Mirador, on va
tenir molt bona acollida. || M. A.

inclosa, amb la participació de les
colles de Caldes de Montbui, Castellar, el Masnou, Hostalets de Pierola, Terrassa, Sabadell, Salou i les
amfitriones. Es va fer una cercavila
fins a la plaça de l’Ajuntament, amb
ballada final de cadascuna de les colles, més una ballada conjunta. Per
manca d’efectius no s’ha pogut participar en la Marató de Suma+ però
esperen fer-ho en properes edicions.
Diumenge dia 5 de juny, el Ball
de Bastons de Castellar es desplaçarà a la residència de gent gran de
Sant Llorenç Savall.

Els Capgirats van
actuar a Barcelona
Els Castellers de Castellar van
actuar dissabte 28 de maig en la
diada de bateig dels Esquerdats,
la Colla Castellera de l’esquerra
de l’Eixample, de Barcelona, una
colla que es va convertir en els
fillols dels castellers de Castellar. En la cita també hi van participar els Xicots de Vilafranca.
Els Capgirats van descarregar un pilar de 4 d’entrada
amb un tronc completament
femení, un 3 de 6, un 3 de 6 amb
agulla, un pilar de 4 per sota i
un pilar de 4 de sortida al costat de l’escultura “Dona i ocell”
de Joan Miró, al parc de Barcelona que porta el nom d’aquest
artista català.
La tarda va ser molt assolellada i va acabar amb una ruixada d’aigua dels Bombers de
Barcelona i un pica-pica a càrrec dels amfitrions.
La propera actuació dels
Capgirats serà l’11 de juny a la
tarda, a la ciutat veïna de Sabadell, amb motiu de les vigílies d’aniversari de la colla castellera dels Saballuts.
|| REDACCIÓ

Moment de l’actuació. || CAPGIRATS

L’ALCAVOT | ACTIVITAT

‘Poemari per a acordió’, a
càrrec de la Cia. MINIMíssima

Rafael Aguilar, a L’Alcavot. || CEDIDA

Dijous dia 9 s’ha programat una nova sessió de S’horabaixa, a L’Alcavot
Espai Cultural. La companyia MINIMíssima és l’encarregada de l’activitat, que posarà sobre l’escenari la música tradicional, amb una composició que cavalca diverses disciplines, música no escrita que pot acompanyar contes, poesia, dansa o altres arts.
La companyia presenta Poemari per a acordió, un projecte en què
aprofundeix en la creació poètica. En els set primers anys d’existència, la
poesia ha anat envaint l’espai dels concerts fins a passar a ser-ne definitivament el fil conductor, però sense abandonar la música d’arrel, que és
d’on neix tot plegat. Gerard Díaz és l’únic integrant de la companyia, un
projecte personal en què participen una desena de col·laboradors. || M. A.
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cultura

història

La revolució oblidada de la pagesia
L’exconsellera
Montserrat Tura
va oferir una
conferència a L’Aula
sobre els rabassaires

Rocío Gómez

L’exconsellera i diputada, metgessa
i escriptora molletana, Montserrat
Tura, va participar dimarts passat
en les sessions de L’Aula. Tura és autora de República pagesa, un llibre
que recull la història dels rabassaires. De fet, aquest va ser l’eix vertebrador de la conferència que va oferir a l’Auditori. El llibre, que va rebre
el Premi Carles Rahola el 2018, s’articula com una reivindicació de “les
lluites històriques de la pagesia,
que han estat injustament oblidades”, va dir Tura. “La revolució
dels Segadors, els remences o els
rabassaires és l’eterna lluita dels
rics i la gent sense privilegis, el conflicte entre poderosos i gent humil,
sense patrimoni”, va puntualitzar.
Tura va explicar que, per a ella,

el fet de reivindicar la figura dels rabassaires, de donar-la a conèixer, té
un punt de partida personal. El seu
avi, Feliu Tura Valldeoriola, va ser
un dels líders del moviment rabassaire, uns dels fundadors de la Unió
de Rabassaires el 1922, una federació
de sindicats que va arribar a aplegar
“més de 90.000 famílies de pagès,
és a dir, al voltant de 600.000 persones, en una Catalunya que vorejava els 2 milions d’habitants”.
Els rabassaires eren els pagesos que no tenien terres, no eren els
hereus de cada família. Aleshores,
tenien camps arrendats a terratinents amb un contracte de rabassa
morta. El cultiu era bàsicament de
vinya. Tura va detallar que justament
la rabassa és “la part de la soca que
té les arrels”. Quant al contracte,
era vigent si la vinya era viva, però
s’extingia en cas que el cultiu no fos
productiu. Per tant, si la terra era
pròspera, podia passar de generació en generació.
Tura va recordar que l’arribada de la fil·loxera, que va matar milers i milers d’hectàrees de camps,
va ser la porta d’entrada perquè s’extingissin molts contractes i els pagesos es quedessin sense quarteres, és
a dir, sense modus vivendi. Els terra-

Montserrat Tura, dimarts passat, durant la conferència de L’Aula || R.GÓMEZ

tinents, a més, volien aprovar una llei
d’arrendament amb termini fix. És
per això que es van començar a organitzar en sindicats, en cooperatives
autogestionades, per fer una xarxa
amb la gent de pagès de Catalunya,
i aconseguir una llei favorable d’arrendaments. El 1906 es va aprovar
la llei de sindicats agraris.

Però Tura va subratllar que
aquestes cooperatives van ser espais de cultura i de progrés per a les
classes populars. “Volien aplicar
la ciència al camp i van crear una
xarxa d’economia col·laborativa”,
va remarcar la ponent. “Els rabassaires van treballar per cultivar la
intel·ligència, per l’emancipació a

través de la cultura . Van reivindicar, per exemple, l’ensenyament
públic gratuït fins als 16 anys en
un moment amb molt d’analfabetisme. Van crear aules per ensenyar agronomia o les lleis principals que afectaven els pagesos,
entre altres coneixements”, va
apuntar. Segons Tura, era un moviment que seguia la filosofia de
“participar rectament en la vida
pública”, amb una forta presència
de les dones en les mobilitzacions.
“Va ser un projecte reeixit de compromís social”.
Però el període de la 2a República “va ser molt convuls”, i la nova llei
no es va poder fer efectiva. La Guerra Civil ho va aturar tot. Els líders rabassaires van ser fortament represaliats, i en el cas de Feliu Tura, es va
exiliar fins a mitjans dels anys 50. El
dirigent rabassaire va tornar a casa
seva, una casa desmantellada pels militars, i poc després va morir. La ponent va dir que es podria considerar
el funeral del seu avi –que tot i els entrebancs del règim, va ser multitudinari– com l’últim acte rabassaire, el
punt final d’aquest moviment “progressista, de les classes populars,
que van poder prosperar, però que
malauradament hem oblidat”.

22

DEL 03 AL 09 DE JUNY DE 2022

DESTAQUEM

EXPOSICIONS I ALTRES

Concerts fi de curs d’Artcàdia i
Acció Musical Castellar
Dissabte 4 · Auditori Municipal
Els estudiants de l’Artcàdia i Acció Musical
Castellar clouen el curs a l’Auditori. Durant
tot el dia, músics i grups musicals actuaran per al públic que vulgui gaudir-ne. Al
matí, serà el torn dels més joves del planter.
Seguidament, es farà una cantata amb el
Cor Petits Músics. A la tarda, es continuarà
amb alumnes més avançats. Aquests concerts, oberts a tot al públic, pretenen ser
un punt de trobada entre tota la comunitat
d’alumnes, professors i espectadors.

agenda

Exposició de Rafael Aguilar
Del 5 al 26 de juny, a l’Espai Cultural L’Alcavot, divendres d’11 a 13 h, dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a 18 h, diumenges
d’11 a 14 h (excepte els dies que hi hagi representacions a la sala) · Organització: L’Alcavot Espai Cultural
Exposició ‘Francesc Layret, diputat per Sabadell. El fil roig del catalanisme’
Del 3 al 18 de juny · Divendres, de 17 a 20 h, i dissabtes, de 10 a 13 h
Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història · Organització: CECV–AH i Ajuntament
Exposició del 33è Concurs de fotografia del CEC
Local del Centre Excursionista de Castellar · Dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 h
Organització: Centre Excursionista de Castellar
Taller: “Entrevista curricular versus entrevista per competències”
Dies 7 i 8 de juny, de 9.30 a 13.30 h a l’Espai Tolrà · Inscripcions als tels. 937144040 i 671378175 (Laia Salomó) o a
l’a/e lsalomo@castellarvalles.cat · Org.: Servei Local d’Ocupació
44è Trofeu Joan Riera
58è concurs de Fotografia Artística
Fins al 29 de juliol del 2022 · Centre Excursionista Castellar · *Consulta les bases

del 3 al 12 de juny de 2022

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

DIVENDRES 3

DISSABTE 4

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

De 8.30 a 14.30 h – CURS
Curs de marxa nòrdica
Info al tel. 660871152 (WhatsApp)
Castellar del Vallès
Org.: MNV Marxa Nòrdica Vallès

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
18 h – XERRADA
“Donem veu a la violència
obstètrica”
A càrrec de Marta Busquets
i Aida Gallego
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Org.: La Tribu i Ajuntament
(Regidoria de Feminisme)
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
19 h – PROPOSTA
Presentació del llibre
El despertar del ángel
A càrrec de l’autor, Sergio García
La Centraleta
Org.: La Centraleta
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

De 10.30 a 12.30 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
D’11.30 h A 18.30 h – PROPOSTA
Concerts de final de curs d’Artcàdia i Acció Musical Castellar
Auditori Municipal Antoni Tort
Org.: Artcàdia-Acció Musical Castellar
22.30 h – BALL
Nit de ball amb música en viu del
Duet Pentagrama
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Pas de Ball

DIUMENGE 5
12 h - PROPOSTA
Inauguració de l’exposició de
Rafael Aguilar
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural
18 h - BALL
Ball a càrrec de Cotton Club
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

DIMARTS 7
19 h – PRESENTACIÓ
Presentació del llibre Sexe ficció, de
Marta Pontnou
A càrrec de l’autora i de Dolors Ruiz
Cal Calissó
Org.: Feminismes ERC Castellar

DIMECRES 8
9 h – SORTIDA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Centre d’Atenció Primària
Sortida des de la porta del CAP
18.30 h - XERRADA
“Alimentació en clau femenina”
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador

Org.: CAP Castellar i Ajuntament
(Regidoria de Feminisme)

DISSABTE 11

19 h – XERRADA
Xerrada-presentació: “(Re)
Descobrint els nostres entorns”
Rutes a peu pel Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

De 10 a 13 h - PROPOSTA
25è aniversari de la 1a missa en recordança dels socis i excursionistes castellarencs traspassats
Ermita de Les Arenes
Org.: Centre Excursionista de
Castellar i Amics de
l’Ermita de Les Arenes

20 h – XERRADA
“Qui era Francesc Layret?”
A càrrec de Jordi Serrano
Centre d’Estudis Castellar – Arxiu
d’Història
Org.: CECV-AH i Ajuntament

De 10 a 11.30 h - PROPOSTA
Taller d’hipopressius
Reserva de places al tel. 660871152 o a
l’a/e marxanordicavalles@gmail.com
Parc de Colobrers
Org.: MNV Marxa Nòrdica Vallès

DIJOUS 9
09 h - SORTIDA
“Camina, sent i cuida’t”
Sortida des de l’Era d’En Petasques
Org.: CEC i CAP Castellar i Ajuntament
(Regidoria de Feminisme)
20 h - PROPOSTA
Club de lectures de filosofia per
pensar en el món,
amb Felicitat Llop
Trabajo, consumismo y nuevos pobres, de Zygmunt Bauman
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

D’11 a 13.30 h – PROPOSTA
1a Gimcana ciclista
C. Major i pl. Calissó
Org.: : Associació del Centre
11.30 h -CONTES
L’Hora del Conte Infantil:
“Per gustos, colors”
Lectura de contes de temàtica LGTBI,
a càrrec de Teatrem
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort
De 17 a 20 h- BALL
Festa Country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

20.30 - PROPOSTA
S’horabaixa. Cafè-teatre.
“Poemari per a acordió”
Amb la Companyia Minimíssima
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

18.30 h, 19.30 h i 20.30 h PROPOSTA
Microteatre: “La botiga del desig”
A càrrec de l’Associació Artística Encert
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

DIVENDRES 10

DIUMENGE 12

De 18 h a 20 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

7.45 h – SORTIDA
Passeig pel Parc Natural de
Collserola
Més informació: tel. 660871152
(WhatsApp) o a l’a/e marxanordicavalles@gmail.com
Sortida des de l’aparcament del Viena
Org.: MNV Marxa Nòrdica Vallès

21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Org.: Fun Music Club, Acció Musical
Castellar i Cal Gorina

12 h – TEATRE
Animàlia
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

21 h – CINEMA
DocsBarcelona del Mes: Mil incendis
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: CCCV i L’Aula

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

”

Mai deixis de perseguir els teus interessos si tens la força. A qualsevol edat: viatjar o col·leccionar segells, no importa

Boris Pahor

penúltima

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 03
DISSABTE 04
DIUMENGE 05
DILLUNS 06
DIMARTS 07
DIMECRES 08
DIJOUS 09
DIVENDRES 10
DISSABTE 11
DIUMENGE 12

POSTALS DE CASTELLAR

CATALUNYA
CASANOVAS
YANGÜELA
CASTELLAR
FENOY
EUROPA
BONAVISTA
CASANOVAS
ROS
CASTELLARV

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
31/05/2022
Rafael Barrionuevo González · 82 anys

Parada de Les Arenes, 1916
Aquesta és una fotografia del 1916 de la caseta d’aixopluc del cotxe de línia que passava per les
Arenes. A la imatge, es veu l’entrega de la clau de l’estació de l’Ajuntament de Sant Esteve de Castellar. || AUTOR: DESCONEGUT || FONS: CECV-AH || TEXT: CASTELLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT

INSTAGRAM · @lactual
@jordi_novatek_urbex
Sant Llorenç de Munt

@joanmuntada
Biscuit glacé de vainilla

@maite.vila.906
Capvespre de dilluns 30 de maig
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la contra
Q. PASCUAL

Sergio García
Enginyer fotovoltaic i autor novell

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Creatiu
Un defecte que no pots dominar?
Perfeccionista
Una persona que admires?
Els meus pares
Un grup de música?
Linkin Park
Quin plat t’agrada més?
La pizza
Un llibre?
‘El ojo fragmentado’, de Brent Weeks
Un país?
Itàlia
Una sèrie?
‘The Mandalorian’
Un autor?
Brent Weeks
Un racó de Castellar?
Plaça Francesc Macià
Un desig?
Que algú s’emocioni llegint el llibre

”Per a mi, és molt

més fàcil escriure un
llibre de fantasia

“

Amb només 14 anys ja va escriure la seva primera novel·la.
Ara, amb 26, publica ‘El despertar del ángel’, de Caligrafia.
Aquest divendres farà una presentació a La Centraleta
Marina Antúnez

· Per què t’has decidit a escriure
un llibre i publicar-lo?

Això d’escriure ha estat una cosa que
he necessitat fer. Jo, des de ben petit,
he llegit, i tot l’ambient literari sempre
m’ha agradat molt, però va arribar
un moment que necessitava alguna
cosa més que llegir. Em venien idees
al cap i vaig dir-me: necessito plasmar-les. I vaig començar a escriure.
· Per què et decideixes a fer-ho?

Al principi, només escrivia per a
mi, tenia un nivell literari molt baix,
només eren idees que volia transmetre. Ho vaig compartir amb els meus
amics i els va agradar, sobretot a l’Oriol, el meu millor amic. Em van animar
i, als 14 anys, vaig escriure la meva primera novel·la, però era bastant dolenta [riu]. No la vaig voler publicar
perquè considerava que no era prou

bona. Es deia El último elegido. Amb
17 anys vaig començar a escriure El
despertar del ángel, i vaig deixar-ho
quan vaig estar a la universitat. Ara
que ja estic treballant, he aprofitat
l’època de pandèmia per acabar-la.
Ara tinc 26 anys.
· És una novel·la de fantasia?

Per a mi, és molt més fàcil escriure un llibre de fantasia, en què t’ho
inventes tot, que fer-ho de realitat.
Sempre he llegit fantasia i ciènciaficció, com a referents tinc autors
com George R. R. Martin, Joe Abercrombie i Brent Weeks.
· De què tracta la novel·la?

El protagonista és el Daniel. Després de tenir un accident, es desperta al cap de quatre anys sense saber
què li ha passat. Descobreix que té
la capacitat d’aturar el temps. Gràcies a aquest incident, és acollit per
una agència o una orde, per perso-

nes que tenen qualitats humanes.
El seu líder, Étera, li demana ajuda
i, a canvi, diu que li explicarà què
li ha passat durant aquests quatre
anys. És una novel·la de misteri,
acció i amor. Jo sempre he intentat escriure de forma realista, i per
tant, hi ha part de fantasia però, encara que tingui màgia, també busco
una pauta de realitat. Hi ha algunes
coses surrealistes però n’hi ha d’altres de versemblants.
· Com estructures el llibre?

El llibre està dividit en dos móns diferents. Hi ha una part de l’acció que
transcorre a la Terra, és el món de
ciència-ficció, i n’hi ha una altra que
transcorre en un món de fantasia.
Passa a l’època actual, tot i que hi ha
portals espaciotemporals i elements
de ciència-ficció. M’he fet un mapa,
un dibuix del món de fantasia. L’he
escrit en castellà perquè és la llengua amb la qual em sento còmode.

· Com es diu, el món fantàstic?

Es diu Elamer. Vaig crear la geografia i la història de cada civilització, i
les sis races que hi explico.
· Per què publiques amb Caligrama i on el podem trobar?

Vaig contactar amb ells per demanar-los el pack de correcció i màrqueting. Ells m’han fet la distribució. No és ni publicació tradicional,
quan envies el manuscrit a una editorial, ni autopublicació. La portada
l’he triat jo, però a partir d’un banc
d’imatges. Ja es pot trobar a l’FNAC,
Amazon, Casa del Libro i El Corte Inglés. També a les llibreries. El presento aquest divendres 3 a La Centraleta i el dia 16 de juny a la Biblioteca Municipal Antoni Tort.
· Aquest llibre és únic?

Aquest llibre forma part d’una trilogia, que es diu Sanadores del futuro I. Ja tinc els tres llibres al cap,

però no tinc temps d’escriure’ls. Segurament faré una preqüela. No ho
considero feina, m’encanta. El proper llibre trigarà dos anys, mínim.
Si aquest funciona, ja m’esforçaré
més per afanyar-me. Seguiré escrivint, això segur.
· Professionalment, ets enginyer.

Sí, enginyer fotovoltaic, m’encarrego de fer el disseny i construcció
d’instal·lacions fotovoltaiques, plaques solars. M’agrada el món de les
energies renovables, de tenir aquella
consciència que ho estàs fent bé per
intentar millorar les coses.
· I practiques el vòlei.

Ja fa set anys. M’agrada perquè és
un esport de cohesió, has d’estar
compenetrat amb l’equip. Al principi, em vaig apuntar pels companys,
però a mesura que han anat passant
les temporades ha vingut gent nova
que ha anat molt bé.

