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Setmanari d’informació local

Lleure més sostenible
TURISME  | P 03

L’àrea de lleure de les Arenes i el restaurant La Mola 
obtenen la certificació de turisme sostenible Biosphere

Tres persones s’acosten a l’àrea d’esbarjo de les Arenes diumenge passat, un espai a prop del riu ubicat a l’entrada del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac que és respectuós amb el medi ambient. || Q. PASCUAL

Cap de setmana 
per gaudir del 
CorreTapa

GASTRONOMIA | P 04

137 alumnes fan 
la selectivitat la 
setmana vinent

EDUCACIÓ | P05
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Reconeixement al turisme sostenible
L’àrea de lleure de les Arenes i el restaurant La Mola, gestionat per la vilatana Gemma Gimferrer, obtenen el segell Biosphere

L’àrea de lleure de les Arenes i el 
restaurant La Mola, gestionat per 
la castellarenca Gemma Gimferrer, 
són dues de les 37 empreses i enti-
tats turístiques de 14 municipis del 
Vallès Occidental que enguany han 
obtingut la certificació de sosteni-
bilitat Biosphere Sustainable Li-
festyle. Aquest compromís és un 
programa adreçat a empreses, ser-
veis i entitats públiques de les co-
marques de la província de Barce-
lona que volen acreditar i millorar 
la seva gestió en sostenibilitat i el 
seu posicionament turístic. 

La certificació reconeix les 
bones pràctiques que, alineades 
amb els 17 objectius de desenvo-
lupament sostenible (ODS) de les 
Nacions Unides, tenen en compte 
la lluita contra el canvi climàtic, el 
medi ambient, el retorn social, les 
pràctiques econòmiques i l’entorn 
cultural en el qual es troben. L’im-
pulsen la Diputació de Barcelona i la 
Cambra de Comerç de Barcelona i 
l’ens gestor encarregat de la implan-
tació a la nostra comarca, el Con-
sell Comarcal del Vallès Occidental.

Per obtenir aquesta certifica-
ció, les empreses i entitats han tre-
ballat durant un any en la millora 
de la sostenibilitat, formant-se, im-
plantant millores cada any i donant 
compliment a les bones pràctiques 
d’un manual sectorial. En el cas de 
l’àrea de lleure de les Arenes, “hem 
fet una aposta per la separació de 
la brossa i hi hem plantat arbres”, 
reconeix Jaume Solé, concessiona-
ri del servei. 

les arenes

L’àrea de lleure de les Arenes, si-
tuada al punt quilomètric 12,3 de 
la carretera B-124, es troba inclosa 
dins del Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt i l’Obac. Precisament 
per aquest motiu “som molt curo-
sos en el tema d’encendre foc ,i 
aquí el que fem és que la gent ens 

porta la carn i jo la cuino a les gra-
elles”, explica Solé. Aquesta àrea, 
creada el 2003 per la Diputació de 
Barcelona, disposa de diversos ser-
veis: servei de bar, lloguer de grae-
lles (8 euros per graella), lloguer de 
taules (10 euros la taula per a tot el 
dia. Hi ha 37 taules), aigua potable 
i sanitaris. La zona està bé d’ocupa-
ció fins Sant Joan, “quan la gent ja 
acostuma a anar a les piscines i  a 
la platja”, reconeix Solé.

la mola

La castellarenca Gemma Gimfer-
rer també ha rebut el certificat Bi-
osphere Sustainable Lifestyle pel 
restaurant La Mola –el més alt de 
la comarca–, un establiment vincu-
lat a la seva família des de fa molts 
anys. Gimferrer també porta el 
restaurant Del Munt de Sabadell –
obert el febrer d’aquest any– i l’àrea 
d’esplai del torrent de l’Escaiola de 
Matadepera, ubicat al Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt, establi-
ment aquest últim que enguany no 

  Jordi Rius

A dalt, amb el diploma, Gemma Gimferrer, del restaurant La Mola. A baix, el 

responsable de l’àrea de lleure de Les Arenes, Jaume Solé. Tots dos acompanyats del 

president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar, Ignasi Giménez. || C. COMARCAL

ha renovat la certificació. Entre les 
adaptacions que ha portat a terme 
el restaurant La Mola figuren “que 
la tinta del paper del sucre sigui 
biodegradable, igual que els ti-
quets de la màquina registrado-
ra o el material de les carmanyo-
les del menjar per emportar”. Cal 
tenir en compte que tot el que es 
puja al restaurant es fa amb bur-
ros, “no podem eliminar el plàs-
tic de les ampolles d’aigua perquè 
el vidre s’ha de tornar a baixar”.

Per a Gimferrer, haver obtin-
gut la certificació Biosphere “ens 
ha suposat que la gent ens cone-
gui fora de Castellar, Matadepe-
ra, Terrassa i Sabadell, al mateix 
temps que ens ha servit per poder 
fer projectes”, assegura. Gimferrer 
afegeix que el restaurant La Mola 
“ja fa temps que està fent accions 
contra el canvi climàtic, però no 
les expliquem, i no els donem im-
portància, i la majoria dels objec-
tius els complim”.  

+ TURISME

Entre el 1921 i el 1926, Lluís Com-
panys, abans de ser president 
de la Generalitat, va freqüentar 
tant Castellar que va decidir 
establir la casa d’estiueig de la 
seva família a cal Targa a partir 
del 1923. El 1928 es va traslladar 
a la seva nova casa d’estiu del 
que havia de ser la ciutat jardí 
de can Rull, a Sabadell. Durant la 
seva estada, s’apropava al rec de 
Fontscalents per pescar crancs 
de riu i granotes a la bassa del 
Brunet. També tenia una altra 
afició, apropar-se a l’Hostal de 
les Arenes a  jugar a cartes o 
passar una estona xerrant amb 

Quan Companys 
pescava crancs de riu

el propietari, Francesc Urpí, el 
Paco de les Arenes. El setmanari 
local ‘La Farga’ recollia la visita 
el 5 de juliol del 1933 de Macià i la 
família, aleshores com a ministre 
de Marina del Govern Azaña, 
convidat per l’alcalde Antoni 
Tort. Després de visitar les obres 
de la plaça-mercadal i dels nous 
edificis escolars la jornada va 
acabar en un esmorzar a l’Hostal 
de les Arenes. El 23 de setembre 
del 1934, ja com a president de la 
Generalitat, Companys va tornar 
a visitar l’establiment després 
d’inaugurar de forma oficial 
l’escola Emili Carles-Tolrà amb 
un àpat d’obsequi que va aplegar 
unes 200 persones. L’hostal 
també va acollir un dinar de cele-
bració amb periodistes després 
del seu any i mig de reclusió 
pels fets d’octubre del 1934.

tema de la setmana
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Temps per tastar exquisideses
Tres noies a punt de tastar la tapa del Mito Sushi Restaurant dimecres a la tarda a l’exterior del local. ||  R. GÓMEZ

Després de tres anys de no fer-se, hi 
havia ganes de participar en la ruta 
gastronòmica del CorreTapa, tant 
pel que fa a la ciutadania com pels 
mateixos restauradors. Fins dissab-
te, 21 establiments participen  en la 
sisena edició de la iniciativa, organit-
zada per l’Ajuntament de Castellar 
amb la col·laboració de la Diputació 

El CorreTapa ja ha començat disposat a satisfer els paladars dels bocafins més exigents

  Jordi Rius

Són els que 
participen en 

la sisena edició 
del CorreTapa 

2022

ESTABLIMENTS

21

de Barcelona, el suport de Comerç 
Castellar i la dinamització d’Ielou Co-
municació. Enguany, la ruta pot ser 
encara més visible perquè l’esdeve-
niment tindrà lloc preferentment a 
l’exterior de cada local participant. 

Dimecres, al punt de les set del 
vespre i després de caure algunes 
gotes, molts sibarites es van llençar 
a les terrasses, delerosos de provar 
les exquisideses dels restauradors. 
El Luigi va començar la ruta pel 

Racó del Mercat amb el ‘montadito’ 
de rosbif banyat amb salsa de casta-
nyes i ruca que li va semblar molt bé 
“per ser la primera i com que tenia 
gana, ha anat molt bé”.  Juntament 
amb la seva colla van visitar després 
l’Stewart, amb el seu rovell explosiu 
ibèric -“una delícia” segons adme-
tia en acabat- i el Mito Sushi Restau-
rant amb l’alvocat temporitzat amb 
tàrtar de tonyina marinat amb salsa 
de cajun i teriyaki.

Mireia Lluch, del Bar Califòr-
nia, és el primer any que participa 
en la iniciativa i explicava que “esta-
va molt il·lusionada” i admetia que 
“estava una mica nerviosa perquè 
vols que tot surti bé”. El ritme de 
peticions de la tapa no s’aturava tam-
poc al Garbí, que també era el primer 
any que participava en el CorreTa-
pa. L’establiment del carrer Barce-
lona presentava una mandonguilla 
de tàrtar de salmó, un plat confec-

cionat amb la idea “que et sigui cò-
mode, no costi gaire i puguis anar 
fent sobre la marxa perquè si ho 
compliques després no arribes”.

concursos

En aquesta edició, com en les edi-
cions anteriors,  es premia la parti-
cipació de la ciutadania i  l’adhesió 
dels establiments participants. Per 
això, es recupera el clàssic sorteig 
d’entre totes les butlletes diposita-
des a les urnes que es trobaran als 
establiments participants. Perquè 
les butlletes siguin vàlides, caldrà 
aconseguir fins a cinc segells d’esta-
bliments diferents, omplir correc-
tament la casella de les dades per-
sonals i votar la millor tapa 2022. 
D’entre totes les butlletes vàlides se 
sortejarà un àpat per a dues perso-
nes per valor de 60 € a bescanviar 
en qualsevol dels establiments que 
participaran en l’edició del 2022. 
A més, la ciutadania també podrà 
participar en el concurs d’Insta-
gram que premiarà la fotografia 
amb més “m’agrades” comparti-
da a la xarxa social amb l’etique-
ta #CorreTapaCastellar. El perfil 
guanyador rebrà un xec valorat en 
25 € a bescanviar en qualsevol dels 
establiments participants.

Les diferents propostes dels 
establiments gastronòmics podran 
optar, enguany, a dos grans premis: 
el Premi Guanyador CorreTapa Cas-
tellar 2022 i el Premi Popular 2022. 
En el primer cas, un jurat format per 
tres persones professionals i/o vin-
culades al sector de la restauració, 
no participants en l’edició d’enguany, 
determinaran el premi a partir de la 
mitjana de puntuacions de diverses 
categories. Finalment, el Premi Po-
pular serà el resultat de la mitjana 
de tots els vots emesos pels clients 
que tastin les tapes. El 29 de juny es 
lliuraran tots els premis i es farà la 
resolució en directe del sorteig de la 
butlleta guanyadora d’entre totes les 
que s’hagin recollit.
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La seva meta és aconseguir entrar a 
Comunicació Audiovisual, per això 
demano a Andrea Sáez, a la porta de 
la Biblioteca Municipal, que defineixi 
en un titular com se sent una setma-
na abans d’enfrontar-se a les proves 
d’accés a la universitat: “Estressa-
des, però amb calma”, diu l’alumna 
de l’Institut Puig de la Creu. Ha es-
tudiat el batxillerat humanístic i té 
de mitjana un 8,63. “La nota de tall 
és molt alta perquè està molt de-
mandada, és un 11, però crec que 
ho puc fer”. Una de les qüestions 
que dona confiança a l’Andrea és la 
modalitat de les proves: “Aquest és 
l’últim any de ‘proves Covid’, això 
vol dir preguntes més directes, 
temari més fàcil, per això hi vaig 
més tranquil·la. Sí que em genera 
nervis anar a un lloc on no he anat 
abans, com és a la Universitat Au-
tònoma, però per la resta, els pro-
fessors ens diuen que no ens ata-
balem, que són exàmens similars 
als que hem anat fent”. 

L’Andrea no ha anat sola a la 
sala d’estudis de la biblioteca. Han 
estat estudiant a casa, però no es 
concentraven, per això han deci-
dit provar a l’equipament munici-

pal, i sembla que els ha convençut. 
Alba Romero és amiga i companya 
de classe. També ha fet l’humanís-
tic, però ella s’ha decantat per edu-
cació social. Amb un 8,73 de mitja-
na al batxillerat, la pressió no és tan 
alta perquè necessita un 10,54 per 
accedir al grau: “Tenint en comp-
te les notes que he tret al ‘batxi’ i 
que els exàmens són semblants als 
que fem, sí que hi vaig tranquil·la. 
La meva estratègia és fer resums, 
anar estudiant i memoritzant. El 
que més em costa és llatí i grec, 
per això he anat practicant més 
i ara em prepararé les comunes”. 
Les dues companyes han trobat les 
bondats d’estudiar en espais habili-
tats especialment com la sala d’es-
tudis de la Biblioteca o de La Fàbri-
ca. “A casa et distreus més amb el 
mòbil, l’ordinador, la tele, si tens 
dubtes et passes tot el dia en tru-
cades. Aquí ens posem el telèfon 
en ‘no molestar’ i podem resoldre 
dubtes al moment”, assegura l’Alba. 

No es coneixen, però avui l’An-
drea i l’Alba han coincidit a la sala d’es-
tudi amb Laia Macià i Andrea Ramos. 
Les uneixen més coses del que sospi-
ten, tot i ser alumnes de l’altre institut 
de la vila, de l’Institut Castellar. Totes 
quatre s’estan preparant les proves, 
ho fan a la biblioteca, senten nervis de 

Dies de selectivitat: 
fer resums, estudiar
 i memoritzar
137 alumnes de batxillerat dels dos instituts es 
preparen per a les proves d’accés a la universitat

  Cristina Domene

tant en tant, faran la selectivitat a la 
UAB i superen el 8 de mitjana al bat-
xillerat. Ho comenten totes quatre al 
Pati de les Tres Moreres mentre fan 
una pausa per berenar i agafar aire. 
La Laia ha fet el batxillerat social i ha 
aconseguit un 8 de mitjana. “Em poso 
pressió perquè el grau al qual vull 
accedir, Publicitat, Relacions Pú-
bliques i Màrqueting, té una nota 
de tall molt alta. Estic estudiant 
cada matí a casa a consciència i a 
la tarda, si la tinc lliure, vinc a la 
biblioteca i ho faig de manera més 
distesa, compartint dubtes amb la 
meva amiga Andrea”. L’Andrea ha 
fet el batxillerat científic i està bas-
tant assossegada. “Vaig amb calma 
perquè penso que les preguntes 
que ens poden plantejar és el que 
hem fet durant tot l’any al curs i 
crec que ens beneficia que les pro-
ves siguin model Covid. Tinc un 8,1 

al batxillerat i necessito un 10 per 
fer Psicologia”. Ella prefereix estu-
diar a la biblioteca perquè “em con-
centro més”. Tant el curs passat 
com aquest han estat marcats per la 
pandèmia, amb confinaments i clas-
ses virtuals: “Estem preparats per-
què aquest any tampoc ens ha afec-
tat tant la Covid, però l’any passat, 
per exemple, vam fer quadrimes-
tres, el temari va ser molt diferent 
i d’algunes assignatures ni vam 
acabar el temari i hi ha coses que 
ens han costat una mica més”, re-
corda l’estudiant.

Les proves d’accés a la univer-
sitat tindran lloc els dies 14, 15 i 16 
de juny. Tots els alumnes de Caste-
llar faran els exàmens a la Universi-
tat Autònoma i just avui, 10 de juny, 
s’han publicat els tribunals i els llocs 
concrets de l’examen. Les notes es 
publicaran el 29 de juny. 

A l’esquerra, Alba Romero i Andrea Sáez, del Puig de la Creu, xerrant amb Laia Macià i  Andrea Ramos, de l’IES Castellar. || C. DOMENE

LA FÀBRICA

Festa Welcome   
Summer 2022

Amb l’arribada de l’estació estival 
i coincidint amb la finalització 
dels exàmens de la selectivitat, 
La Fàbrica ha preparat una festa 
divendres 17 de juny, juntament 
amb The Madre Festival, titulada 
Welcome Summer 2022. Des de les 
9 de la nit i fins a les 2 de la matinada 
el Recinte Firal de l’Espai Tolrà 
acollirà una festa que pretén donar 
la benvinguda a l’estiu i celebrar que 
el curs escolar està a punt d’acabar. 
Hi haurà servei de ‘food trucks’, 
barra de bar i DJs. L’activitat és 
gratuïta i per a majors de 12 anys. 
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Castellar del Vallès, juntament amb 
Arenys de Mar, Barcelona, Castell-
bisbal, el Masnou, el Prat de Llobre-
gat, Mataró i Mollet del Vallès s’han 
unit a la campanya Municipis ager-
manats pel vidre, que s’estendrà fins 
a 50 municipis de tot l’Estat durant 
2022. La iniciativa –promoguda per 
Ecovidrio– pretén retre homenat-
ge al vidre i a aquells municipis de 
la província de Barcelona que han 
estat lligats a ell històricament, així 
com emfatitzar les seves qualitats 
sostenibles i potenciar la recollida 
selectiva dels envasos a través del 
contenidor verd.

Per part de Castellar, la tinent 
d’alcalde Yolanda Rivera va parti-
cipar en un acte celebrat divendres 
passat a Mataró, al Museu de Can 
Serra. “L’ONU ha declarat el 2022 
com l’Any Internacional del Vidre 
i s’ha promogut l’agermanament 
per part d’Ecovidrio dels munici-
pis que tenen o han tingut relació 
amb el vidre. A nosaltres ens van 
convidar a participar, ja que tenim 
l’empresa Vidrala dins del nostre 

terme municipal”, explica Rivera. 
En aquest sentit, des de l’Ajuntament 
van acceptar participar “des del pri-
mer moment en aquest agermana-
ment i avui s’ha fet un acte simbòlic 
de lliurament a diferents Ajunta-
ments de la província una clau fa-
bricada amb vidre reciclat”, deta-
llava la regidora divendres passat en 
declaracions a Ràdio Castellar.

Com a regidora adjunta de 
Transició Ecològica de Castellar, Ri-
vera considera clau “posar en valor 

Castellar del Vallès, un dels 50 municipis 
espanyols agermanats pel vidre
És una iniciativa  per 
donar suport a l’Any 
Internacional del 
Vidre decretat per 
l’ONU aquest 2022

  J.G.

el vidre com un material que té 
molta importància per al reciclat-
ge en el context de l’economia cir-
cular i d’un desenvolupament sos-
tenible”, un material 100% reciclable 
i que ha jugat un paper fonamental en 
el desenvolupament de la humanitat.

L’adhesió a aquesta iniciativa és 
simbòlica, i tots els municipis que s’hi 
sumen, manifesten i reconeixen la im-
portància del material i el seu suport a 
l’Any Internacional del Vidre declarat 
per l’ONU, i es comprometen des del 

consistori corresponent a fomentar i 
millorar la recollida selectiva d’enva-
sos de vidre amb la finalitat de preser-
var la circularitat, contribuir a la llui-
ta contra el canvi climàtic i evitar la 
innecessària explotació dels recursos 
naturals. Respecte a l’envàs de vidre i 
en un context d’emergència climàti-
ca i necessitat d’una transició a una 
economia més circular, és especial-
ment destacable com a material na-
tural, circular i 100% reciclable d’en-
vàs a envàs. 

Yolanda Rivera, segona per la dreta, amb la resta de representants dels municipis agermanats pel vidre. || ECOVIDRIO

El Centre de Serveis per a Empre-
ses del Pla de la Bruguera va acollir 
divendres 3 de juny una jornada em-
presarial per a la contractació de per-
sones amb diversitat funcional, que ja 
fa anys que s’organitza a la vila. “Par-
teix d’una prioritat de justícia so-
cial, com és el fet de donar suport 
a persones amb alguna diversitat 
funcional perquè puguin ser con-
tractades coneixent quin és el marc 
de contractació ideal i buscant la 
millor manera perquè es puguin 
desenvolupar com mereixen en 

Inserció laboral 
per a tothom

 Cristina Domene

INCLUSIÓ I MERCAT LABORAL

Jornada empresarial per a la contractació 
de persones amb diversitat funcional

l’àmbit professional”, va detallar 
el regidor de l’Àrea de Drets Socials 
i Serveis a les Persones. 

En la xerrada, en què es van ex-
plicar exemples de bones pràctiques, 
van participar diferents actors impli-
cats en aquest àmbit: “La trobada va 
estar organitzada per la Fundació 
Mapfre i va comptar amb el direc-
tor d’inserció de l’Escola d’Educa-
ció Especial Xaloc, Pere Farrès, i 
Pere Costa, del servei d’inserció la-
boral Taina de la Fundació Atendis. 
Vam poder veure des de diferents 
àmbits quin és el procés de forma-
ció d’aquests alumnes i la transició 
entre l’escola i la feina”. 

Foto de família dels assistents a la trobada que va tenir lloc al Centre de Serveis de Castellar del Vallès. ||  CEDIDA

OCUPACIÓ | MAIG

Castellar del Vallès ha vist com 
el passat mes de maig es tancava 
amb 53 vilatans menys a les llis-
tes de l’atur, una de les baixades 
en nombre d’aturats més impor-
tants dels darrers anys en un sol 
mes. L’important retallada supo-
sa mantenir l’atur registrat de 
la vila per sota de les 950 perso-
nes, en concret en són 930, se-
gons les dades que la Generali-
tat ha fet públiques el 2 de juny 
passat. En concret, les xifres de 
maig han suposat una variació 
anual de 288 persones menys 
a l’atur, xifra molt remarcable, 
una baixada de l’atur del 23%. De 
fet, el municipi manté una evo-
lució de clara remuntada, pri-
mer superant els estralls de la 
pandèmia en matèria de contra-
ctació i, segon, baixant el nom-
bre de persones a l’atur a xifres 
prepandèmiques que es poden 
considerar històriques.

En l’àmbit espanyol, s’ha 
aconseguit baixar la xifra de 3 
milions d’aturats i a Catalunya 
ha baixat de les 350.000 perso-
nes per primer cop des del 2008. 
Pel que fa a la comarca, també 
s’ha produït una important re-
tallada del nombre d’aturats: en 
concret, 1.702 persones han tro-
bat feina a la comarca situant la 
xifra total en 45.831.  || REDACCIÓ

Important 
baixada 
de l’atur 
a Castellar 
al maig

MEDI AMBIENT | ANY INTERNACIONAL DEL VIDRE

A Castellar hi ha bones experi-
ències de negocis que compten a la 
seva plantilla amb persones amb di-
versitat funcional. No obstant això, 
el regidor opina que encara és una 
assignatura pendent: “En aquesta 
darrera dècada la situació ha mi-
llorat, però continua sent una as-

signatura pendent per a tothom. 
Hi ha molt potencial per millorar 
resultats”, assegura Creus.  

A la sessió es van donar diferents 
punts de vista per part de les empre-
ses i dels comerciants que hi van as-
sistir: “Van poder fer consultes i co-
nèixer perfils d’alumnes que també 

van ser a la trobada”. El nostre mu-
nicipi compta amb un centre especi-
alitzat de treball, el TEB, que fa una 
funció concreta i necessària, “però 
es tracta d’anar més enllà i apos-
tar perquè empreses estàndard 
incorporin a la seva plantilla per-
sones amb diversitat funcional”. 
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El Banc de Bones Pràctiques dels 
governs locals de Catalunya (BBP) 
ha seleccionat dos nous projectes de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès 
per incloure’ls al seu catàleg d’expe-
riències innovadores i de qualitat que 
poden servir de referència per a altres 
ajuntaments o entitats locals.

D’una banda, el projecte Creació 
del camí del riu Ripoll s’ha inclòs aquest 
mes de maig a l’apartat de bones pràc-
tiques en l’àmbit del medi ambient. 
Aquesta és una iniciativa amb la qual 
es pretén recuperar un espai natural 
per a la ciutadania fent un camí acces-
sible per fomentar que el riu sigui un 
espai de gaudi i un eix vertebrador 
de la vida, la cultura i l’oci de la po-
blació. En aquest sentit, s’ha millorat 
l’accessibilitat dels marges del riu re-
cuperant antics traçats, creant nous 

trams de camí i habilitant punts per 
al creuament del riu.

D’altra banda, l’apartat de pràc-
tiques significatives del BBP també in-
clou des del mes de maig el projecte 
Tallers inclusius per a la població, una 
iniciativa de l’àmbit de la inclusió so-
cial que ha agrupat diferents activi-

Dos nous projectes al Banc de Bones Pràctiques

Es tracta de la 
creació del camí del 
riu Ripoll i el projecte 
de tallers inclusius 
per a la població

  Redacció

tats obertes i adaptades al col·lectiu 
de persones amb diversitat funcional 
que, en molts casos, tractaven temes 
rellevants per a aquest col·lectiu. 
Entre d’altres, s’han fet cursos de 
llengua de signes catalana, tallers 
per aprendre a utilitzar la cadira 
tot-terreny Joëlette, cursos d’infor-

El taller per aprendre a utilitzar la cadira tot-terreny Joëlette que es va realitzar l’any passat. || AJUNTAMENT DE CASTELLAR

màtica per a persones amb diversi-
tat funcional o tallers de contenció 
física no violenta per a familiars i/o 
persones cuidadores.

El BBP és una iniciativa impulsa-
da per la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’estudis autonòmics i locals, la Fede-
ració de Municipis de Catalunya, i els 

ajuntaments catalans de més de 5.000 
habitants. El seu objectiu fonamental 
és promoure la millora i la innovació en 
els governs locals. Per aconseguir-ho 
identifica i difon experiències innova-
dores de la gestió municipal.

A més d’aquestes dues noves in-
corporacions, el seu catàleg compta 
amb sis altres iniciatives de l’Ajunta-
ment de Castellar del Vallès.

En l’apartat de bones pràcti-
ques: Moments en família. Espai de 
suport familiar a la petita infància; 
Regulació de l’aparcament en superfí-
cie a Castellar del Vallès, i Castellar, 
vila de llibres.

En el de pràctiques significati-
ves: Agents cívics i campanya d’educació 
i sensibilització sobre recollida selectiva 
de residus; Mesa d’Ocupació i Promoció 
Econòmica. Treball en xarxa per a la mi-
llora de l’ocupabilitat a Castellar del Va-
llès; Pla municipal per a l’impuls de l’an-
glès a Castellar del Vallès; Necessitats 
educatives especials. Integració total a 
l’Escola Municipal d’Adults; Periodis-
me jove, impulsat per la Regidoria de 
Joventut, Comunicació i Formació 
de l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès, en col·laboració amb L’ACTUAL; 
Banys de Bosc. Salut i benestar, dins del 
projecte Prescripció Social; Activitats 
d’Estiu 2020, Un Estiu Enriquit. Lleure 
educatiu amb inclusió. 

administració
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Divendres passat el periodista, acti-
vista i exdiputat Albano Dante Fachín 
va presentar a Castellar del Vallès la 
plataforma Octuvre. Ho va fer con-
vidat per la secció local de l’Assem-
blea, a la Sala d’Actes d’El Mirador. 
Octuvre no es defineix com un mitjà 
de comunicació, tot i que ofereix 
contingut lligat a l’actualitat políti-
ca, econòmica i social, fonamental-
ment articles i reportatges en vídeo. 
Es presenten com una plataforma 
autogestionada. “Som una eina, no 
som ni un web ni un mitjà”, remar-
quen al portal web d’Octuvre. El fi-
nançament no prové de la publicitat, 
cosa que asseguren que els permet 
mantenir una perspectiva crítica. 
Tiren endavant amb les aportaci-
ons anuals, mensuals o puntuals de 
prop de 2.500 persones. “2.418 per-
sones han cregut que valia la pena 
aportar una petita quantitat de di-
ners per plantar cara a la maqui-
nària de la mentida finançada per 
la banca”, diuen. Octuvre és hereva 
de l’Associació Cafèambllet, creada 
per Albano Dante Fachín i Marta Si-

Fachín presenta la plataforma Octuvre

Albano Dante Fachín, amb Alfred Rius, de l’Assemblea, divendres passat. || R. GÓMEZ

L’autor Carles Sola. || CEDIDA

bina el 2014, que també l’acompanya 
en aquest projecte.

Albano Dante Fachín es va cap-
bussar més activament en la política 
arran del moviment del 15M i el Pro-
cés Constituent, passant per par-
tits com Podem o Catalunya Sí que 
es Pot, entre d’altres. Durant la xer-
rada va reconèixer que la mobilitza-
ció ciutadana s’ha diluït però que cal 
tornar a impulsar l’organització col-
lectiva.“L’independentisme està 
molt mal acostumat i sembla que 

si no hi ha dos milions de persones 
al carrer, això no és res. Però enca-
ra hi ha un sector de la societat que 
està molt mobilitzat i es resisteix a 
girar full. És la llavor dels propers 
dos o tres milions de persones que 
tornaran a ser al carrer. Passarà 
inevitablement”, va asseverar.

L’activista va comentar la sen-
tència del 25% de castellà a les esco-
les. “Sabem que no es blindarà el ca-
talà a les escoles ni a l’audiovisual, 
que els fons europeus no els repar-

POLÍTICA | ASSEMBLEA 

El dia 17 de juny a les 19.30 h a la 
Sala d’Actes del Mirador, Caste-
llar per les Llibertats organitza una 
xerrada sobre addiccions a càrrec 
de Carles Sola, autor de la trilogia 
De la heroina al héroe, basada en les 
seves pròpies vivències en les ad-
diccions. Sola va escriure els tres 
llibres després de superar més de 
20 anys en el món de les drogues, 
l’alcohol i l’heroïna, i els ha escrit en 
clau d’ajut i de desenvolupament 
personal per superar les addicci-
ons. Per poder assistir a l’acte, cal 
fer reserva prèvia al telèfon 621 064 
814.  || REDACCIÓ

Xerrada 
sobre 
addiccions

CASTELLAR X LLIBERTATS

L’exdiputat i periodista va visitar Castellar convidat per la secció local de l’Assemblea

  Rocío Gómez tirà la Generalitat i que les inversi-
ons no s’executaran”, va lamentar. 
El periodista va dir que la diferència 
és que abans del 2017 hi havia partits 
polítics que creien que “ho podrien 
revertir i ho van provar, creien a 
confraternitzar, en la plurinaci-
onalitat”. “Ho havíem de provar 
per veure que no era possible. Ha-
víem de passar el dol”, va ironitzar.

Dante Fachín també va assenya-
lar la desunió de les forces d’esquer-
res i la incoherència d’alguns polítics 
que critiquen alguns partits “però 
després pacten amb ells”, tant en 
l’àmbit català com en l’espanyol. “Ha 
passat l’1 d’octubre, però també el 
3. Han passat coses molt bèsties en 
el nostre país en els últims anys”. 
En paraules del ponent: “Que tot el 
que s’ofereixi al poble català sigui 
impotència, que l’estat ens demos-
tri que votar no serveix per a res, 
és la feina de l’Estat”. 

Segons el convidat, per al mo-
viment independentista és impres-
cindible “retrobar el motor que 
existia a la política catalana quan 
els partits del Govern sentien 
l’alè de la gent. Això s’ha perdut 
i s’ha de reconstruir”. 
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+ ACTIVITATS

Caminades i nutrició 
per millorar la salut

La  programació del Dia de la Salut 
de les Dones es va completar amb 
el taller ‘Moviment intel·ligent i 
consciència corporal’,  a càrrec de 
David Dalmau, que va tenir lloc la 
setmana passada, organitzat per 
Tothicap i la Regidoria de Feminisme, 
a l’Escola Joan Blanquer, la passejada 
‘Camina, sent i cuida’t’, i  la conferèn-
cia ‘Alimentació en clau femenina’ 
que va oferir dimecres passat Laura 
Pastor Borràs, referent de nutrició 
comunitària del CAP Castellar. 

Salut amb perspectiva de gènere

Castellar ha organitzat diverses acti-
vitats amb motiu del Dia de la Salut 
de les Dones per posar a l’agenda la 
importància d’aplicar la perspectiva 
de gènere en l’àmbit sanitari amb una 
atenció personalitzada i transversal.

Concretament, divendres pas-
sat l’associació La Tribu i la Regido-
ria de Feminisme van programar la 
conferència Donem veu a la violència 
obstètrica amb la doula i membre de 
la junta de l’Associació Catalana per 
un Part Respectat Dona Llum, Aida 
Gallego. Una quinzena de dones es 
va aplegar a la Sala Lluís Valls Areny 
d’El Mirador en una trobada que es va 
transformar en un espai segur i de re-
flexió “per posar nom a la violència 
obstètrica”, va dir Gallego.

La doula va remarcar que aquest 
tipus de violència també es conside-
ra violència de gènere. “La pateixen 
dones o persones gestants en el pro-
cés de la concepció, el part i el post-
part”, va explicar. Gallego va obrir un 
diàleg amb les participants, que van 
compartir les seves experiències amb 
històries amb molts punts en comú, 
com la manca d’informació i de res-
pecte per les decisions de les mares 
“en un moment molt vulnerable”. 
“No s’ha de normalitzar ni minimit-
zar la violència obstètrica. Tots els 
parts han de ser respectats, tant si 
vols fer-lo a casa, com a l’hospital, 
amb epidural o sense”, va reivindi-
car la ponent.

De fet, la doula va apuntar que 
és una situació que sovint ha estat si-
lenciada i que en molts casos qui n’ha 
patit, no és capaç d’identificar-la o de 
verbalitzar-ho fins que no ha passat 
un temps. El postpart és dur i l’arri-
bada d’un nou membre de la família 
ho capgira tot. 

A més, el principi d’autoritat 
dels professionals sanitaris condi-
ciona les dones, que en aquesta si-
tuació d’esforç físic i desgast, aca-

ben per “desconnectar”, sobretot 
després d’una gran dosi d’analgè-
sics. Gallego també va reivindicar 
la figura de les llevadores en l’acom-
panyament de l’embaràs i en el mo-
ment del naixement.

Tant les dones que van partici-
par en la sessió com la doula van co-
incidir que sovint es tracta l’embaràs 
com una malaltia i moltes dones viuen 
el moment amb por. Gallego va reco-
nèixer que a l’associació els arriben 
“veritables històries de terror”. 
Episiotomies innecessàries, tactes 
vaginals de manera poc respectuo-
sa, cesàries programades, menyste-
niment de les emocions i percepcions 
de les dones durant el part o infantilit-
zació de les dones. “Fins i tot et fan 
sentir que no ho saps fer”, va dir una 
de les participants. “No cridis”, “no 
ploris”, “no saps empènyer”. Són al-
gunes de les expressions que les par-
ticipants van relatar que havien escol-
tat mentre naixien els seus fills. “Un 
bon part no és només que el nadó 
estigui bé, sinó que també significa 
que la mare torni a casa sana, que 
hagi estat respectada i escoltada”, 
va subratllar la doula.  

En aquest sentit, la regidora de 
Feminisme, Àngela Bailén, va asse-
gurar que és important organitzar 
activitats de formació i de sensibi-
lització en l’àmbit de la salut de les 
dones. Bailén recorda que hi ha evi-
dències que “les malalties afecten 
de manera diferent els homes i les 
dones, per exemple en el cas de les 
malalties cardiovasculars”. I que, 
a més, les dones “tenen situacions 
socials i familiars que condicionen 
molt la seva salut, i això no es té en 
compte a l’hora de fer polítiques 
sanitàries”. En paraules de la re-
gidora, “el rol de cuidadores ens 
ha fet oblidar el nostre dolor”. A 
través dels tallers i les conferènci-
es un dels objectius és “visibilitzar 
aquesta situació, i oferir un espai 
per compartir i per informar-nos, 
per sentir-nos escoltades”.  

Un dels moments de la conferència d’Aida Gallego –al centre– a la Sala Lluís Valls Areny divendres passat. || R. GÓMEZ

Castellar va celebrar el Dia de la Salut de les Dones amb tallers i conferències sobre violència obstètrica, nutrició i esport 

 Rocío Gómez 
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La xerrada titulada ‘Rutes a peu pel 
Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac’, a càrrec de Salva 
Serra, inicialment prevista pel dia 8, 
a les 19 h, s’ha ajornat per indisposi-
ció del conferenciant i tindrà lloc, fi-
nalment, dimecres 15, a les 19 h, a la 
Sala d’Actes d’El Mirador.  Aquesta 
és una activitat organitzada per la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort. 

Aclariment

Una cinquantena de persones, participants del programa de salut mental Arc de Sant Martí i de diverses activitats 
de la prescripció social, han celebrat el final de curs coneixent de prop el funcionament d’aquest projecte social de 
la Fageda Fundació, a Santa Pau, una visita organitzada per les regidories de Diversitat Funcional, Salut i Atenció 
Social de l’Ajuntament. La cooperativa La Fageda té la missió de millorar la qualitat de vida i promoure la integra-
ció social de persones en situació de vulnerabilitat de la Garrotxa, i treballa en les branques de producció de làc-
tics, gelats i melmelades; de jardineria i ramaderia i en l’atenció als visitants.  || TEXT: REDACCIÓ / FOTO: AJ. CASTELLAR

Final de curs amb una visita a la cooperativa La Fageda

LES  FOTOS

El Mercat Municipal va acollir di-
vendres passat un taller de crea-
ció de castells amb sorra màgica i 
45 jocs tradicionals que va aplegar 
uns 200 nens a la plaça d’El Mira-
dor.  En aquest parc infantil,  a càr-
rec de la ludoteca mòbil La Xarran-
ca, els nens i nenes a partir de 4 anys 
es van endinsar en un castell i van 
poder jugar a construir estructures 
amb diferents sorres de colors molt 
vius. Van utilitzar motlles de mura-
lles, teulades o ponts, a més de xur-
ros i rodets per fer més fàcil la cons-
trucció. A més, hi va haver 45 jocs 
tradicionals repartits en sis estruc-
tures de fusta que promovien l’agi-
litat, l’equilibri, l’habilitat i l’orga-
nització entre els participants, com 
ara carreres de sacs, diàbolos i xan-
ques, entre d’altres.  || TEXT: REDAC-

CIÓ / FOTO.: R. GÓMEZ

Taller de creació de 
castells amb sorra màgica 
i 45 jocs tradicionals 

Mireia Barrera té una llarga trajectòria en el cant coral i en la direcció de di-
ferents grups de cantaires. De fet, ha estat Premi Nacional de Cultura (2014) 
i Directora del Coro Nacional de España (2005-2010). També ha dirigit el Cor 
Madrigal de Barcelona (1993-2019) i, actualment, col·labora amb el Coro de 
la Comunidad de Madrid com a primera directora convidada.
La conferència que va fer a l’Aula de Castellar fou una molt bona ocasió per 
acostar-nos al món del cant coral i per animar a tothom a descobrir la seva 
capacitat de gaudir cantant. Creu fermament que totes les persones, petits 
i grans, poden aprendre a entonar i a participar d’una activitat col·lectiva 
com la que proposa el cant coral. En aquest sentit, va referir-se a diferents 
tipus de cors i a les necessitats que comporten. Vam poder escoltar i apre-
ciar l’originalitat del cant musical que oferia l’Escolania de Montserrat dels 
anys 60 (dirigida pel pare Ireneu Segarra) o la dificultat i exigència de la po-
lifonia, entre altres exemples. Es va mostrar molt partidària d’experiènci-
es corals com les dels grups de gòspel, que han popularitzat la música coral 
en els darrers anys.
Cal destacar l’interès de Mireia Barrera pel diàleg entre la música i altres 
disciplines artístiques, com ella mateixa ha practicat en les col·laboracions 
amb l’artista Perejaume o amb les companyies de dansa IT Dansa i Santa-
maría.   || TEXT:  L’AULA  / FOTO.: FRANCESC VILACLARA

El cant coral:  una experiència musical a l’abast de tothom

L’altre dia, de bon matí, em va des-
pertar un crit a cau d’orella, per 
sort, no era cap lladre ni el desper-
tador. Un ocell, molt semblant a una 
oreneta, havia entrat per la finestra 
oberta i s’havia refugiat a les corti-
nes de l’habitació.
Però no era una oreneta: en agafar-lo, 
vaig veure que tenia la cua més curta, 
les ales ben llargues, i que feia un crit 
que sonava a nits d’estiu. Era un falciot, 
i a Castellar n’hi ha una pila. Mengen 
insectes quan volen i, de fet, només dei-
xen de volar a l’hora de pondre els ous. 
Tota la resta, fins i tot dormir i apare-

El crit dels falciots

 Jordi Pi llar-se, ho fan a l’aire (hi ha mascles, 
diuen, que no han descendit ni una sola 
vegada a terra en 10 mesos). I quina 
sort passar l’estiu així,  vivint  i volant.
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opinió

 Núria Raspall*

o sé si sereu dels qui, 
com jo, s’asseu cada di-
vendres a la nit davant 
la tele per veure cert 
programa musical de 
la televisió pública ca-

talana. A mi m’agrada i em distreu, 
perquè gaudeixo de la música i perquè 
em permet compartir amb les meves 
filles una bona estona comentant la ju-
gada i fent les nostres apostes sobre qui 
volem que passi a la final o sobre qui es 
mereix guanyar el concurs.
En sigueu més fans o no, convindreu 
amb mi que té el seu mèrit aconse-
guir captar l’atenció del públic juve-
nil, un públic jove que veu en la televi-
sió un aparell antic que no els escau. 
Les xifres així ho demostren, i és que 
el fet que cada gala se situï al voltant 
d’un 20% de share (junt amb les més 
de 70.000 votacions de la part final del 
programa), situen aquest talent show 
molt per sobre de la segona cadena 
més vista divendres al vespre.
De fet, l’audiència majoritària del pro-
grama, un 28,9%, se situa setmanal-

N
L’Eufòria de reconnectar 
amb els joves

l principal flagelo de la 
humanidad no es la ig-
norancia, sino la nega-
tiva a saber”. Aquesta 
sentència atribuïda a 

Simone de Beauvoir em va espero-
nar a reflexionar sobre l’educació en 
la societat actual i les responsabilitats 
que se’n deriven.
Les polítiques educatives d’aquest 
país han anat navegant entre procel-
loses aigües en funció dels governants 
de torn. Encara no s’havia desenvo-
lupat una llei quan ja se n’aprovava 
una altra tenyida amb el color del 
nou partit polític en el poder. Addici-
onalment, els recursos esmerçats en 
el desenvolupament d’aquestes lleis 
han sigut escassos i l’esperit que les 
impulsava no ha tingut ressò evident 
en una societat que ha esdevingut ni-
hilista, cada vegada més allunyada 
de la cultura en general. Però la res-
ponsabilitat en l’educació té un ori-
gen primigeni. Jean-Jacques Rous-
seau (1712-1778) deia en la seva obra 
‘Emilio, o De la educación’*: “Cuan-
do engendra y alimenta a sus hijos, 
un padre no hace con ello más que la 
tercera parte de su tarea. Debe hom-
bres a su especie, debe a la sociedad 
hombres sociales, debe ciudadanos al 
Estado” (p. 52). Ara cal preguntar-se 
què es pot esperar d’uns pares la cul-
tura dels quals està fonamentada en 
el culte al físic, l’hedonisme, l’indivi-
dualisme i l’addicció a les xarxes so-
cials, uns pares que han renunciat a 
la seva responsabilitat, de vegades 
barrejant ignorància amb supèrbia, 
tot delegant aquestes funcions en els 
centres educatius i el professorat.
Addicionalment, aquests centres edu-
catius pateixen d’una massificació 
que difumina la seva eficàcia forma-

  Sense títol 2022. || JOAN MUNDET

Ganes d’aprendre

E PLAÇA MAJOR

JESÚS GÓMEZ
Poeta

 Ignasi Giménez*

nguany hem recuperat 
el CorreTapa, l’esdeve-
niment gastronòmic 
més popular i partici-
patiu de la nostra vila. 

En total, 21 establiments de Castellar 
vila participen en aquesta sisena edi-
ció, que clourà demà dissabte 11 de juny.
Volem remarcar el gran esforç que 
han fet els establiments participants, 
especialment si tenim present que el 
sector de la restauració ha estat, sens 
dubte, un dels més afectats per la pan-
dèmia de la covid-19.
Les reiterades normatives i restric-
cions provocades per la crisi sanità-
ria que hem patit han fet que els esta-

E
Castellar de tapes!

bliments hagin hagut d’interrompre 
els darrers dos anys el seu funciona-
ment habitual.
L’Ajuntament, coneixedor de la impor-
tància del sector, no solament pel seu 
caràcter econòmic, laboral i també so-
cial, ha intentat ajudar-lo en la mesura 
de les seves possibilitats durant aquets 
darrers dos anys.
Amb el CorreTapa esperem deixar 
enrere una etapa que ningú vol que es 
torni a repetir. A la vegada, volem in-
centivar la participació en l’activitat i 
fomentar l’esperit festiu de la restau-
ració local. Per aquesta raó, aquest any 
hem decidit que l’adhesió a la iniciati-
va dels bars i restaurants locals hagi 
estat gratuïta.
Esperem que tots els veïns i veïnes 
que ja hi hagueu participat, repetiu de 
la magnífica experiència i de totes les 
activitats que s’han organitzat al seu 
voltant. I els qui encara no ho hagueu 
fet, us animem a participar durant els 
dos dies que encara resten.
A tots els establiments que participeu 
del CorreTapa volem agrair el vostre 
esforç i valentia i encoratjar-vos a se-
guir endavant i a preparar-vos per a 
les properes edicions que a ben segur 
posarem en marxa els propers anys.
Gaudim del CorreTapa!
*Alcalde

“Trobem molts 

nens, adolescents i 

joves desmotivats 

en l’aprenentatge, 

abduïts per les 

pantalles”

tiva. “La educación masiva, que par-
tió como un promisorio intento de de-
mocratizar la cultura superior de las 
clases privilegiadas, ha culminado en 
el pasmo de estos mismos sectores 
privilegiados. La sociedad moderna 
ha alcanzado índices sin precedentes 
de alfabetismo formal, pero ha gene-
rado al mismo tiempo nuevas formas 
de analfabetismo. La gente resulta 
cada vez más incapaz de emplear el 
lenguaje con facilidad y precisión, de 
recordar los hechos fundamentales 
de la historia de su país, de efectuar 
deducciones lógicas, de entender un 
texto escrito que no sea sumamente 
rudimentario o incluso de entender 
sus derechos constitucionales”. Això 
deia l’historiador, moralista i crític so-
cial nord-americà Christopher Lasch 
(1932-1994) en el seu llibre La cultura 

del narcisismo** (p. 162).
En aquest context trobem molts nens, 
adolescents i joves totalment desmoti-
vats en l’aprenentatge, abduïts per les 
pantalles dels estris que els mantenen 
connectats a un món virtual. Cal en-
cendre’ls l’espurna de la curiositat pel 
saber i aquesta responsabilitat ha de 
ser compartida entre les institucions 
polítiques, la societat i els progenitors. 
Només d’aquesta forma s’aconseguirà 
reeixir en la formació de futurs ciuta-
dans capaços de raonar i no fer cas de 
“las romanzas de los tenores huecos 
y el coro de los grillos que cantan a la 
Luna”, com deia Machado.
El món ha esdevingut complex. Els 
recursos d’aprenentatge es multipli-
quen intentant captar l’atenció dels 
aprenents i obrir-los tot el ventall del 
futur. Hem perdut, però, allò més im-

portant: les ganes d’aprendre.
“Una tarde parda y fría/ de invierno. 
Los colegiales / estudian. Monotonía / 
de lluvia tras los cristales / Es la clase. 
En un cartel / se representa a Caín / 
fugitivo, y muerto Abel / junto a una 
mancha carmín. / Con timbre sonoro 
y hueco / truena el maestro, un anci-
ano / mal vestido, enjuto y seco, / que 
lleva un libro en la mano. / Y todo un 
coro infantil / va cantando la lección; 
/ mil veces ciento, cien mil; / mil veces 
mil, un millón”. Del poema Recuerdo 
infantil, d’Antonio Machado.

* ROUSSEAU, Jean Jacques. Emi-
lio, o De la educación, Alianza Edito-
rial, Madrid, 1990.
** LASCH, Christopher. La cultura 
del narcisismo, Editorial Andrés Bello 
Española, 1999. 

ment entre la franja de 13 a 24 anys i 
entre el públic de 4 a 12 anys, la xifra 
encara es dispara més, fins al 34,6%. 
Xifres elevades que ens haurien de 
fer reflexionar.
Certament, els últims anys, s’han emès 
diverses sèries com Polseres vermelles, 
Merlí, Les de l’hoquei o Moebius (val a dir 
que totes elles amb molt d’èxit) amb 
l’objectiu d’atrapar aquest tipus pú-
blic però no em voldria equivocar si 
dic que no en recordo massa més. Per 
què no es fa més contingut destinat als 
joves? Està demostrat que si fas pro-
ductes de qualitat, aquests tenen èxit 
i els joves no són una excepció. Són un 
públic exigent que té les idees clares i 
sap què vol, ara bé, s’ha de saber jugar 
amb les seves cartes i adaptar-se a la 
seva realitat.
Possiblement aquest programa, això 
ho ha sabut gestionar prou bé. Primer, 
perquè els concursants són un reflex de 
la societat que parlen sense tabús da-
vant la càmera i, segon, perquè, a més 
a més, s’ha entès que s’han de seguir 
estratègies de multiplataforma en què 
la tele també estigui inclosa. D’aquesta 
manera, veus el mateix programa però 
vius una experiència diferent.
Els joves es mouen a les xarxes, és per 
això que la novetat del canal de Twitch 
o els Instragram Live o Tik Tok han de 

ser les eines a seguir explotant en fu-
turs programes de televisió a fi d’engan-
xar els joves i no tan joves, i donar-los 
temes i referents sobre els quals parlar.

*Regidora d’ERC
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OCI | 11 JUNY

L’Associació del Centre organitza 
aquest dissabte, 11 de juny, 1a Gimca-
na Ciclista del carrer Major i de la plaça 
Calissó. La sortida de la gimcana, entre 
les 11 i les 13.30 h, es farà des del carrer 
Major amb cruïlla amb el carrer Basse-
tes i l’arribada serà a la font de la plaça 
Major. Durant el recorregut, els parti-
cipants hauran de fer un seguit de pro-
ves  dalt de la bicicleta. La gimcana està 
adreçada a infants de 5 a 12 anys acom-
panyats d’un adult. Serà obligatori dur 
casc. Les inscripcions es faran el ma-
teix dia de la gimcana a partir de les 9 
h del matí a la plaça Calissó. 

Es tracta de la primera activitat 
que organitza l’Associació del Centre, 
recentment constituïda, formada per 
veïnat i comerciants del carrer Major 
i de l’entorn que han decidit impul-
sar-la per revitalitzar aquest part del 
poble. La junta està formada per Pepe 
Casajuana com a president, Anna Gi-
ménez (vicepresidenta), Júlia Lluelles 
(secretària), Antonia Palacios (treso-
rera) i Jordi Domingo, Antoni Tort, 
Iván Mayor, Carlos Higueras, Elisen-
da Agustí,  Maribel Sabat i Kevin Físi-
ca com a vocals.   || REDACCIÓ

Gimcana ciclista 
al carrer Major i 
la plaça Calissó

EDUCACIÓ | PROGRAMA XCELENCESUBVENCIÓ | JOVENTUT

SEGURETAT CIUTADANA | OPERACIÓ

Des del 8 i fins al 17 de juny les persones menors de 35 
anys poden demanar el Bo Lloguer Jove per obtenir 
una ajuda de 250 euros mensuals durant 2 anys. L’Ofi-
cina Local d’Habitatge tramita les prestacions per al 
pagament del bo, que atorga la Generalitat de Cata-
lunya a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en 
règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves 
amb mitjans econòmics escassos. Podeu trobar tota 
la informació sobre requisits i documentació a pre-
sentar al web municipal www.castellarvalles.cat. 

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van fer dimarts 
7 de juny una operació conjunta a una nau del polí-
gon de Can Carner. La investigació, que fa un any que 
es desenvolupa, està sota secret de sumari perquè la 
macrooperació continua en marxa, però sí que podem 
avançar que es va fer decomís de marihuana i subs-
tàncies estupefaents. En aquesta ocasió ni els Mossos 
d’Esquadra ni la policia local han participat en l’en-
trada de registre. L’operació va anar molt bé, segons 
fonts municipals.  

Ja es pot demanar el Bo 
Lloguer Jove per a menors de 35

Investigació a una nau de Can 
Carner, sota secret de sumari

BREUS

Dimecres passat a la tarda es va presentar Xcelence Escoles que Inspiren, un projecte 
d’orientació acadèmica i professional liderat per la Fundació Bertelsmann i la Fundació 
Empieza por Educar. El programa ha estat implantat a una cinquantena de centres de 
Catalunya a municipis com Barcelona, Terrassa, Viladecans, Lleida, Tarragona, Gra-
nollers, Vilafranca del Penedès i l’Hospitalet de Llobregat. La trobada, que va comptar 
amb representants dels centres educatius de la vila i de la Regidoria d’Educació, va ser-
vir per donar a conèixer als equips docents els recursos que ofereix  aquest projecte de 
capacitació tant dels docents com dels alumnes. L’Xcelence promou el treball en xarxa 
entre centres educatius, que comparteixen experiències i reptes, però també amb les 
empreses de proximitat. Tallers, conferències, visites a empreses i sessions d’orienta-
ció són només una petita part del programa, que combina els recursos presencials i en 
línia. Un dels objectius és definir una estratègia d’orientació integral i coordinada en 
l’àmbit acadèmic i professional, amb un element clau: el nou rol del CEAP, el coordina-
dor d’Estratègia Acadèmica i Professional en els centres educatius.    || R. G. 

Una finestra oberta a les escoles que inspiren
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Primer pas per a la salvació (76-63)

El CB Castellar continua amb la ratxa i va 
sumar una important victòria que pot valdre 
per a la permanència a Copa Catalunya. Els 
groc-i-negres es van imposar a l’AD Torrefor-
ta per 76-63 i fan un primer pas cap a la salva-
ció, que haurà de confirmar-se amb una nova 
victòria aquest diumenge.

El Castellar és un dels clàssics de la Copa 
Catalunya i a això s’aferra l’equip de Quim P. 
Alarcón en aquesta última oportunitat per 
quedar-se en la màxima categoria del bàsquet 
català. El play-out de descens l’ha enfrontat 
al Torreforta, un dels equips catalans més po-
tents dels últims anys, però que ha vist min-
vada la seva capacitat després del descens la 
temporada passada de la Lliga EBA.

L’equip tarragoní va ser l’últim classificat 
del grup 2 de la Lliga regular i amb un balanç 
de 3-19 va ser molt inferior a la resta d’equips 
del grup en què el seu predecessor, el CN Ter-
rassa, va acabar amb 8-14 i el Reus Ploms amb 
9-13. Els terrassencs s’han salvat en segona 
fase i el Reus juga la promoció.

Al Puigverd, l’equip groc-i-negre arribava 
al partit amb l’adrenalina al màxim, després de 
la victòria estratosfèrica de la setmana anteri-
or contra el CB Tàrrega (84-54) i no van deixar 
passar l’oportunitat de seguir dominant. Els 
locals van començar el partit com millor saben 
fer: a cop de triples, amb cinc consecutius que 
van permetre dominar. Amb tres triples d’un 
Pau Viladomat pel qual s’acaben els adjectius 
d’elogi i dos d’un Albert Germà que ha estat el 
pal de paller de l’equip durant tota la tempo-
rada, el 24-19 inicial va deixar un bon primer 
quart en la fase més difícil de la temporada.

Però els inicis fulgurants serveixen de 
poc si no es manté el ritme i en la segona els 
de Rafael Padín van igualar a 17 punts neutra-
litzant tres tirs exteriors més dels de Pérez-

Pau Viladomat va mostrar la seva millor versió per segon partit consecutiu i va sumar un total de 31 punts amb nou triples convertits. || Q. PASCUAL

El CB Castellar supera el Torreforta en el primer partit del play-out  per la permanència a Copa Catalunya. Diumenge, la tornada

Alarcón i capgirant el marcador per segona 
–i última– vegada en el partit. Tot i això, els 
locals van marxar al vestidor amb sis punts 
d’avantatge (41-36).

En el tercer, els groc-i-negres van acon-
seguir mantenir la renda amb una bona defen-
sa que va servir perquè els tarragonins només 
anotessin cinc punts en els últims dos minuts, 
i van mantenir durant vuit el marcador a zero. 
Amb 52-41 es va iniciar l’últim període del par-
tit, en què novament, el tir exterior va ser de-

  Albert San Andrés

cisiu. Albert Cadafalch, Marc Figueras (2) i 
Viladomat (3) van acabar d’enfonsar el Torre-
forta i van ampliar la distància a 13 punts que 
poden ser vitals de cara al partit de tornada.

Viladomat va sumar un total de 31 punts, 
27 aconseguits des del perímetre amb un 75% 
d’efectivitat (9/12) i amb només dos tirs ano-
tats de dos punts (2/4). Albert Germà va se-
guir amb la progressió d’aquest final de tem-
porada i va ser el segon màxim anotador del 
partit amb 19 punts, nou dels quals aconse-

guits des de la línia de tres.

el júnior perd la final

Havent-se classificat per a fases i després 
de deixar pel camí l’AE Minguella (47-66) i el 
CB Llinars (59-61) en quarts i semifinals de la 
final a 8 de nivell B, l’equip júnior entrenat per 
Josep Bordas va perdre en la final per 69-30 
contra el CB Maresme Boet. No obstant, tot 
i la derrota, l’equip ha quallat una tempora-
da immillorable.  

Assemblea CA Castellar

La Junta Directiva del CA Castellar 
ha acordat convocar assemblea ge-
neral ordinària del club el dia 20 de 
juny del 2022 al gimnàs de les pis-
tes d’atletisme. L’assemblea se ce-

lebrarà a les 18.30 hores en prime-
ra convocatòria i a les 19.00 hores 
en segona convocatòria, amb el 
següent ordre del dia: estat dels 
comptes, revisió de quotes, valora-
ció del curs 2021-2022, convocatò-
ria d’eleccions i precs i preguntes.

Oriol Alcaraz segueix 
lluitant a Sant Julià de 
Vilatorta

El ciclista castellarenc del Bathco 
va acabar en setè a la cursa de Sant 
Julià de Vilatorta, on va ajudar el seu 

company Miquel Morales a pujar al 
2n esglaó del podi. La seva germa-
na Ivet va acabar 6a en la general i 
segona de categoria femenina. En 
el Campionat de Catalunya, l’Oriol 
va ser 21è de la general, on també 
va ajudar a la victòria de Morales. 
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El rumb de Dani Pedrosa al Mundial
El pilot castellarenc, ara provador, busca aconseguir per a l’escuderia KTM el títol que se li va escapar com a pilot

Hom pensaria que Dani Pedrosa tin-
dria una vida més relaxada després 
d’abandonar la competició activa i, 
de fet, ben segur que ja no pateix tant 
estrès com patia quan corria en cada 
cursa de MotoGP. Però el cert és que 
el pilot de Castellar s’enfronta ara a 
un repte igual d’ambiciós que alesho-
res, si no més. Si abans buscava pro-
clamar-se campió del món de MotoGP 
ara l’objectiu és el mateix però no per a 
ell, sinó per als pilots que condueixen 
la moto que ell desenvolupa, la KTM 
RC16 de MotoGP.

Després de tretze anys com a 
pilot d’Honda en la categoria de Mo-
toGP, el pilot castellarenc va anunciar 
la fi de la seva carrera esportiva en fina-
litzar la temporada del 2018. Però des-
prés de proclamar-se campió del Món 
de 125 cc, dues vegades de 250 cc i tres 
vegades sotscampió a MotoGP, enca-
ra que deixés de competir, el Dani no 
es jubilaria per anar a un parc a donar 
menjar als ocells. En canvi, va fitxar 
per KTM com a pilot provador amb 
un objectiu clar, marcar el rumb per 
desenvolupar una moto capaç d’acon-

 Jorge González seguir el títol de campió del món de 
MotoGP que a ell se li va escapar com 
a pilot actiu.

Aquest cap de setmana s’ha dis-
putat el Gran Premi de Catalunya de 
MotoGP i hem vist com Dani Pedro-
sa té molta feina per fer. La millor de 
les seves motos no ha aconseguit pas-
sar de la vuitena posició. L’any pas-
sat, però, van assolir la victòria al tra-
çat vallesà, cosa que demostra que el 
Dani encara té feina a fer amb la moto 
per convertir-la en una muntura més 
consistent. Des de l’arribada de KTM 
el 2017, les motos austríaques han mi-
llorat notablement, però va ser l’arri-
bada del pilot castellarenc per desen-
volupar la moto el que va significar un 
revulsiu per a la marca.

Amb 54 victòries en la categoria 
reina, Pedrosa sap el que cal per gua-
nyar al màxim nivell. Les indicacions 
que va donar el 2019 van portar a les 
motos taronges a guanyar per prime-
ra vegada en la seva història una prova 
de MotoGP el 2020. Aquest 2022 van 
començar la temporada amb uns re-
sultats molt esperonadors, segona 
posició a la primera prova i victòria a 
la segona, però la ratxa s’ha aturat i el 
rendiment de les motos austríaques 

s’ha tornat molt irregular.
Ara el Dani s’enfronta al repte de 

fer que la moto pugui lluitar per gua-
nyar totes les curses del campionat. 
Ho fa amb les mans lligades perquè 
els canvis estan molt limitats per re-
glament. Els motors no es poden can-
viar en tota la temporada i només es 
pot fer un canvi d’aerodinàmica en tot 
l’any. “Nosaltres necessitem canviar 

coses importants a la moto per fer 
un salt endavant, però el reglament 
encara no ho permet fer”, reconeixia 
al micròfon de DAZN. A Montmeló 
vam veure el Dani sense parar. Al box 
parlant amb els pilots i a peu de pista 
comparant el comportament de la seva 
muntura amb les de la competència.

En cas necessari el pilot castella-
renc pot participar en una cursa com 

a wild card, és a dir, com a pilot convi-
dat. Ja ho va fer al Gran Premi d’Estí-
ria l’any passat, en què va acabar desè. 
“Dependrà de si tenim alguna cosa 
que sigui rellevant provar i que no 
es pot provar amb els pilots oficials. 
En aquest cas té molt sentit. Si no, 
no”, explicava el 26 a la televisió. Com 
que ell no és pilot titular podria cór-
rer amb totes les modificacions i evo-
lucions que volgués provar de cara a 
la temporada vinent. Amb un campi-
onat més igualat que mai, el de Cas-
tellar necessitarà aplicar tota la seva 
experiència per aconseguir la fita que 
persegueix. 

Ja hem vist tot el box de KTM 
posar-se dempeus per aplaudir Dani 
Pedrosa. Considerat un dels millors 
pilots de MotoGP de la història, sem-
pre l’acompanyarà el fet que se li va es-
capar la corona de la categoria màxi-
ma. Al Gran Premi de Catalunya hem 
pogut veure que el de Castellar encara 
persegueix el somni, tot i que ara des 
d’un altre seient. El pàdoc el reconeix 
com la persona indicada per aconse-
guir-ho, i ell no estalvia cap esforç per 
fer-ho. A la pista, als despatxos, amb els 
enginyers o amb els pilots, tots seguei-
xen el rumb marcat pel castellarenc. 

Pedrosa no es va perdre cap detall del GP de Catalunya de MotoGP. || A. SAN ANDRÉS
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De la Vega, 
quart en la 
Pujada a Ibi 

Torrents, 
campió, 
Casajoana, 3a

Dos ascensos 
a la base de 
l’FS Castellar

El Campionat d’Espanya de munta-
nya està sent una gran decisió pel pilot 
castellarenc Xavi de la Vega, que en 
la tercera prova de la temporada va 
aconseguir un quart lloc en la catego-
ria TC, confirmant així una bona ar-
rencada en el nacional de muntanya, 

Pocs dies després d’anunciar la seva 
reaparició, l’atleta castellarenc del 
Platges de Castelló, Jordi Torrents, 
s’ha proclamat campió de Catalu-
nya absolut dels 5.000 metres, en 
la prova disputada a l’estadi Natà-
lia Rodríguez de Tarragona.

Tarragona va ser la seu on el 

Després d’una gran temporada del pri-
mer equip, en què ha dominat per com-
plet la Divisió d’Honor, aconseguint 
l’ascens i el títol de Lliga, dos equips 
de la base de futbol sala han assolit 
objectius similars. Es tracta dels dos 

en què ha debutat aquest any, després 
de deixar el català.

De la Vega va haver de lluitar en 
la Pujada a les Revoltes d’Ibi (Alacant) 
amb les altes temperatures d’aquests 
dies, on la decisió per un compost més 
dur en els pneumàtics els va donar 
bon resultat. El traçat de 4,815 m, un 
desnivell de 333 i un pendent mitjà del 
8,22% va estar ple de públic durant els 
tres dies de la prova.

Amb un millor temps de 2:50,188, 
les expectatives de l’equip es van su-
perar amb escreix, ja que es va acon-
seguir un quart lloc final en turismes 
TC, el cinquè en Categoria 1 i el pri-
mer lloc de classe 4.

Jose Antonio López-Fombona 

jove atleta va aconseguir imposar-se 
en la cursa de fons. Torrents, de 23 
anys, va completar la prova amb un 
temps de 14:19,01 i va obtenir un re-
gistre a l’últim quilòmetre de 2,31.

El de Castellar es va imposar 
davant de Lahcen Ait Alibou (CA 
Fent Camí Mislata) que va acabar 
amb un temps de 14:25,36. Xavier 
Badia (AA Xafatolls) va completar 
el podi amb 14:28,04.

Torrents ha explicat al seu 
perfil d’Instagram que està “molt 
content pel resultat i per com està 
anant l’evolució en aquestes darre-
res setmanes”. La propera compe-
tició en què participarà el fondis-
ta serà la prova de 1.500 m al Prat 
de Llobregat.

equips infantils, que en el cas de l’A ha 
guanyat la Lliga i del B que ha assolit 
l’ascens després de quedar subcampió.

L’infantil A ha estat campió de 
Lliga en el grup II de Segona Divisió. 
Entrenat pel jugador del primer equip 
Pol Pérez i amb David Gámez de dele-
gat, l’equip ha encadenat un total de 14 
jornades seguides sense perdre, amb 
12 victòries consecutives, per procla-
mar-se campió amb dos punts d’avan-
tatge contra el Futsal Grup Mataró B, 
que després de 17 victòries consecuti-
ves va flaquejar en les quatre últimes 
amb dos empats i una derrota, que 
han permès als taronges proclamar-se 
campions. El balanç ha estat de 22 vic-

va tornar a mostrar-se intractable en 
turismes amb el seu Audi RS5 DTM, 
seguit de l’andorrà Gerard de la Casa 
(Ford Fiesta R5) i de l’andalús Alber-
to Rodríguez (VW Golf TCR GTI). En 
categoria 1, només Humberto Jans-
sens (Porsche 911 GT3) aconseguia 
colar-se entre López-Fombona i De 
la Casa, endarrerint un lloc més De la 
Vega, que era cinquè de classe.

Després d’Estepona, El Fito i 
Ibi, s’arriba a l’equador del campio-
nat i només restaran tres pujades –
Chantada, La Santa, Illa d’Eivissa– 
per decidir les posicions finals, en un 
campionat en què De la Vega domina 
en Classe 4, en la qual és el favorit.  

|| A. SAN ANDRÉS

D’altra banda, Laia Casajoana 
de L’Hospitalet Atletisme va acon-
seguir la medalla de bronze en la 
mateixa disciplina que Torrents, 
amb un temps de 16:36,50. Casajo-
ana ja va ser subcampiona en pista 
coberta en la prova dels 3.000 m. 
En la mateixa prova, la també cas-
tellarenca Laura Vílchez (Irubwith-
Leiva) va ser desena amb un temps 
de 17:34,52.

Pel que fa als atletes del CA 
Castellar, Lluís Toledo va ser setè en 
salt d’alçada amb una marca d’1,95 
m, mentre que Joan Bea va ser sisè 
en llançament de martell, en què va 
obtenir un registre de 52,85 m en el 
tercer intent de la sèrie en l’estadi 
tarragoní.  ||  A.S.A.

tòries, una més que el Mataró, dos em-
pats i dues derrotes.

Pel que fa a l’infantil B, l’equip de 
Xavi Lara i Rubén Mozos ha acabat la 
Lliga en segona posició, a nou punts 
dels Franciscans Sabadell, equip que 
només ha cedit cinc punts en 24 jor-
nades. El conjunt, que va perdre tres 
partits en les primeres nou jornades, 
va redreçar el rumb en la Lliga a par-
tir del 10è partit, on posteriorment va 
sumar nou victòries consecutives, va 
deixar escapar només cinc punts en 
tot el 2022. Aquest segon lloc els ha 
permès ser equip de Segona Divisió 
infantil, ocupant el lloc en la catego-
ria que ha deixat l’infantil A.  ||  A.S.A.

L’Alta Perfumeria Team va acabar en quart lloc a Ibi (Alacant). || CEDIDA

Jordi Torrents va aconseguir la victòria en la cursa dels 5.000 metres. || CEDIDA

L’Infantil A va ser campió de Lliga i puja a Primera Divisió. || CEDIDA

esports
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HC Castellar - Barberà 3-1
Ripollet - Sentmenat 1-6
Mollet - Olesa 3-2
Cerdanyola - Cubelles 6-4

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

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · GRUP IV · J30 2A CATALANA · GRUP 1-1 · J08

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Cerdanyola CH 27 14 8 3 3
CP Cubelles 25 14 8 1 5
UEH Barberà  22 14 6 4 4
Mollet HC 21 14 6 3 5
HC Sentmenat 19 14 6 1 7
HC Castellar 18 14 5 3 6
Club Olesa Patí 17 14 5 2 7
CH Ripollet 8 14 2 3 9

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

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J30

FS Castellar 64 28 21 1 6
CE Vacarisses 58 28 19 1 8
Parets FS 53 27 17 2 8
R. Santa Coloma 51 28 15 6 7
CFS C. Mataró 49 28 16 1 11
Vilamajor CFS 46 27 15 1 11
Sant Cugat FS 41 28 13 2 13
CFS Lloret 38 28 11 5 12
Girona EFS 37 28 11 4 13
Sant Julià R. FS 37 28 11 4 13
AE Montornés CFS 36 28 11 3 14
CEFS Manlleu 32 28 9 5 14
FS Pineda de Mar 22 28 6 4 18
Ripollet FS B 20 28 5 5 18
CF Badalona Futsal 18 28 4 6 18

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CN Sabadell - Mollerussa 72-68
CB Castellar - Tàrrega 84-54

BÀSQUET
C. CATALUNYA · 2 FASE 09 · J06

CN Sabadell   6 5 1
CB Mollerussa   6 3 3
CB Castellar   6 2 4
CN Tàrrega   6 2 4 

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

VÒLEI
2A CATALANA MASCULÍ · ASCENS 2 · J14

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Roquetes 33 12 11 0 1 
FS Castellar 31 12 9 2 1
Panteres Grogues 25 12 7 3 2
CEV L’Hospitalet 15 12 5 0 7
CV Martorell 8 12 2 2 8
AVA Ametlla Verd 7 12 1 2 9
Pia Calella 7 12 1 3 8
CV Rubí (Retirat) 0 0 0 0 0

3A CATALANA FEMENÍ · ASCENS 2 · J14

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Barberà B 30 14 5 8 1
CV Terrassa 2013 30 14 8 5 1
Panteres Grogues 24 14 4 7 3
FS Castellar 24 14 4 7 3
Igualada VC 16 14 3 6 5 
CVAA Llars Mundet 15 14 3 4 7  
Salle Bonanova 15 14 3 6 5
Escola Orlandai 14 14 3 3 8

FUTBOL | TORNEIG

Torna el Joan 
Cortiella en la 
data clàssica

El Torneig Joan Cortiella, que en-
guany arriba a la XXIV edició (V Me-
morial) es disputarà aquest cap de 
setmana a l’estadi del mateix nom. 
El torneig de base, un dels més co-

neguts del Vallès, torna de nou a les 
dates tradicionals de finals de tem-
porada, després de dos anys en què 
la pandèmia li ha fet perdre protago-
nisme (el 2020 no es va disputar i el 
2021 va ser al setembre).

El torneig començarà a les 18.00 
h de divendres 10 i s’allargarà durant 
tot el cap de setmana. Els més petits 
seran els protagonistes principals de 
la primera jornada, en què l’escoleta, 
els prebenjamins i el benjamí D s’en-
frontaran a partit únic amb equips de 
la comarca. Aquest és el dia escollit 
també per l’amateur femení.

Dissabte el torn arribarà als ale-

vins, benjamins, infantil i cadet feme-
ní, que ompliran la gespa des de les 
nou del matí i fins al vespre.

Diumenge, els quatre cadets i els 
tres juvenils tancaran la XXIV edició 
d’aquest torneig en honor a l’exjuga-
dor i directiu de l’equip blanc-i-ver-
mell. Al migdia es farà la tradicional 
ofrena a la vídua de Cortiella, en què 
el club aprofita per rendir homenat-
ge a la figura de l’exjugador.

Segons ha explicat el club, du-
rant la disputa del torneig, a més de 
servei de bar, hi haurà botiga, on es 
podran adquirir productes del club 
i roba d’outlet.  ||  A.S.A. El mític porter Joan Cortiella en un partit de veterans. || ARXIU
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Foto conjunta dels tutors i alumnes de 2n de batxillerat guardonats al 1r Premi de Recerca de Batxillerat. || MARIA LOSADA

CECV-AH | CERTAMEN

I Premis de Recerca 
de Batxillerat 

Divendres es van entregar els guar-
dons als millors treballs presentats 
al 1r Premi de Recerca de Batxille-
rat organitzat pel Centre d’Estudis 
Castellar - Arxiu d’Història.
El primer premi, dotat amb un 
diploma, un val de 500 euros i la 
publicació a la revista ‘Plaça Vella’, 
va recaure en el treball amb el títol 
‘La invisibilitzada veu d’un poble’, 
elaborat per Laia Macià, Natàlia 
Pérez, Etna Santandreu i Carla 
Toledo, de l’Institut Castellar, 
tutoritzat per la professora Sílvia 
Fernández. Aquest és un treball 
centrat en l’estudi de la història i la 
trajectòria d’un grup de maquis a 
Castellar del Vallès treballat a par-
tir no només de la documentació 
històrica, sinó també d’entrevistes.
El segon premi, també dotat amb 
un diploma, un val de 500 euros i la 

publicació a la revista ‘Plaça Vella’, 
va ser per al treball ‘Influència de 
la família Tolrà en el creixement 
urbà i demogràfic de Castellar 
del Vallès’, desenvolupat per 
Wesley Alan Gordon, Alejandro 
González i Alejandro Andújar, de 
l’Institut Castellar, tutoritzat pel 
professor Domènec Creus. Aquest 
treball presenta els impactes 
de la família Tolrà i la indústria 
desenvolupada per aquesta en 
el creixement del municipi de 
Castellar del Vallès a través de 
la conservació documentada de 
l’època i una entrevista a un antic 
treballador de la fàbrica Tolrà.
I el tercer premi, un accèssit dotat 
amb un diploma i la publicació a 
‘Plaça Vella’, va ser per al treball 
‘Covid-19, la nova grip espanyola?’ 
fet per Pol Farrés i Marc Xicola, de 
l’Institut Puig de la Creu, tutoritzat 
per la professora Isabel Valle. 
Aquest treball està centrat en la 
confrontació dels efectes de la grip 
espanyola i la Covid-19 i la seva 
gestió, centrat entre Castellar del 
Vallès i Sabadell.  || TEXT: CECV-AH

· D’on sorgeix l’embrió per fer 
aquesta exposició?
En un ple de l’Ajuntament de Saba-
dell, l’any 2020, es va decidir comme-
morar el centenari de l’assassinat de 
Francesc Layret. Era diputat de la cir-
cumscripció de Sabadell, que incloïa 
Castellar del Vallès, Sabadell, Sentme-
nat, Polinyà, Cerdanyola o Rubí, fins 
a 10 o 12 poblacions vallesanes, més o 
menys com ara funciona a Anglater-
ra. Layret feia actes a Castellar. Es va 
decidir encarregar una exposició i em 
van demanar que la comissariés. Va 
ser un encàrrec inicial més petit que 
va anar creixent. 

· Com vas iniciar la recerca?
Va ser molt complicat, perquè just em 
va enganxar el confinament. Aques-
tes són les pitjors condicions per a un 
historiador. Però, resumint, el més in-
teressant –que es pot veure a l’expo-
sició– són la sèrie de fotos i elements 
que va cedir, per primera vegada en 
la història, la família Layret. Eren 4 
germans i només un va tenir descen-
dència. Vaig tenir la sort de connec-

“Descobrim un Layret que  ens han amagat”

  Marina Antúnez

És el comissari de l’exposició ‘Francesc 
Layret. Diputat per Sabadell. El fil roig 
del catalanisme’, que es podrà veure 
al Centre d’Estudis Castellar fins al 18 
de juny, programada en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Castellar i de Sa-
badell i el Museu Històric de Sabadell

ENTREVISTA

JORDI SERRANO
historiador

tar amb un net, i gràcies a ell, hem 
pogut aconseguir fotografies extra-
ordinàries, que veurem per prime-
ra vegada. 

· Per exemple? 
Veureu fotos de quan Francesc 
Layret tenia dos anys que només 
s’havien reproduït a La Campana de 
Gràcia, l’any 1929. Durant uns dies 
vaig tenir les fotos a les meves mans, 
no m’ho podia creure!

· Quines particularitats 
té, l’exposició?
És una exposició que va molt més enllà 
de la qüestió local. Francesc Layret va 
ser un personatge realment impres-
sionant i molt més important del que 
creu la gent. 

· Es coneix prou, Francesc Layret?
No, gens. A Clavé el coneixem pels 
cors, a Monturiol pel submarí, i a 
Layret perquè era advocat dels tre-
balladors. Tot això és cert, però Clavé 
era un republicà federal que hauria 
estat president de l’Estat Català si la 
I República hagués durat quatre anys. 
Monturiol va ser un republicà comu-
nista que volia traspassar la societat i 
construir un món nou. Layret, segura-
ment –és difícil de dir per un historia-
dor–, amb l’arribada de la Generalitat 
republicana l’any 1931, probablement 
hauria estat president de la Generali-
tat de Catalunya o, segur, el substitut 
de Francesc Macià, per l’autoritat que 
tenia sobre el mateix Companys, de 
qui era amic, de Marcel·lí Domingo i 
de tots els altres protagonistes de la 
II República. 

· Personalment, què t’ha sorprès?
Que una persona que amb dos anys 
es queda invàlida, l’any 1880, cosa que 
podria significar un malviure i un mal 
morir, sigui capaç d’estudiar dues car-

reres alhora a la Universitat de Barce-
lona, fer el doctorat a Madrid, esdeve-
nir el líder de la Joventut Republicana 
de Barcelona, i després, de Catalunya, 
i ser també el gran líder del republica-
nisme durant 20 anys. També va ser 
tinent d’alcalde i alcalde accidental a 
l’Ajuntament de Barcelona. El podrí-
em considerar el segon alcalde esco-
llit per la ciutat comtal.

· Què hi descobriran, els visitants?
La gent que vingui a l’exposició desco-
brirà un Francesc Layret que ens han 
amagat intencionadament. Aquesta 
és una demostració claríssima del 
que significa la memòria històrica, 
que no afecta només la Guerra Civil, 
el franquisme o la República, sinó que 
aquí estem parlant de l’any 1920. A 
l’exposició també podran veure una 
cosa que se sap des de fa poc, i és qui 

va encarregar l’assassinat, qui el va 
pagar, com el va pagar, què van fer 
els assassins i on van celebrar l’as-
sassinat de Layret.

· També hi ha proves gràfiques?
Hi ha fotografies dels llocs on es va 
produir tot això, amb els noms sencers 
de les persones que van pagar els pis-
tolers que van assassinar-lo. La imat-
geria gràfica és extraordinària, s’han 
trobat fotos, fins i tot, del seu enterra-
ment. N’estic molt satisfet. 

·  Formalment, com s’estructura? 
Hi ha 20 roll-ups i 4 plafons. Els de 
Castellar veuran els resultats de les 
dues eleccions en què es presentava 
Layret. El 1919, i a la segona el maten 
20 dies abans. És assassinat perquè 
ell pretenia una coalició del PSOE, la 
UGT i fins i tot la CNT, a escala espa-

L’historiador Jordi Serrano, comissari de l’exposició dedicada a Francesc Layret, en un moment de la inauguració.  || M. LOSADA

nyola. A més, hi ha un gran nivell de 
detall de les últimes 48 hores de vida 
de Layret. Això ho vaig treure d’un 
llibre editat a l’Argentina l’any 1942, 
a l’exili, per part d’un amic seu peri-
odista. Detalla on arriba, on sopa, on 
dorm, i també el dia de l’assassinat, 
cap a les 5 o 6 de la tarda, justament 
quan Layret intenta treure el seu amic 
Lluís Companys de la presó. El gover-
nador Martínez Anido ordena als pis-
tolers matar-lo. 

· Quina és la repercussió de Fran-
cesc Layret?
Companys, Casanova i Layret van 
ser el dream team dels advocats la-
boralistes dels rabassaires del Vallès. 
Lideren la lluita del contracte de la 
rabassa morta en contra dels terra-
tinents. Guanyen perquè el poble es 
mobilitza.  
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Divendres passat, dia 3 de juny, el pintor castellarenc Enric Aguilar va in-
augurar una nova mostra de pintures a la galeria d’art El Claustre, de Fi-
gueres. L’exposició es podrà visitar fins al 25 de juny. L’espai recull obres 
de marines, on es veuen barques, velers o llaüts de la costa empordane-
sa. “Què trobem a l’essencial interior d’un llaüt? Senzillament el mateix 
que respirem a l’exterior, aire fresc”, diu l’artista.  || M. A.

EXPOSICIÓ | FIGUERES

El pintor castellarenc Enric Aguilar 
inaugura a la galeria El Claustre de Figueres

CEC | CERTAMEN

S’ha obert el termini per presentar fotografies al 44è Trofeu Joan Riera 
i el  58è Concurs de Fotografia Artístic convocat pel Centre Excursio-
nista de Castellar. El tema és lliure i s’hi pot presentar tothom amb foto-
grafies d’una mida de 20 x 30 cm. Cada concursant pot presentar, com 
a màxim, una fotografia inèdita. Al dors de l’obra, s’hi anotarà el títol i 
dades personals. Es formarà un jurat d’admissió i qualificació dels tre-
balls per part dels membres de la secció de Foto Vídeo de la UES. El ve-
redicte serà públic i inapel·lable i s’anunciarà, si és possible, prèviament. 
S’han establert quatre premis: Premi d’Honor Trofeu Joan Riera, i pri-
mer, segon i tercer premi amb trofeu.  Les fotografies es poden lliurar al 
Centre Excursionista Castellar, al carrer Colom, s/n, els dilluns, dime-
cres i divendres, de 19 a a 21 hores, o a les botigues de fotografia Tenda 
de Fotos, Jordi Serra, Vila Hosta, Estudi Sandra Galera i Disscopi, fins 
al dia 29 de juliol del 2022.   || M. A.

44è Trofeu Joan Riera i 58è 
Concurs de Fotografia Artística

BREUS

Dissabte 11 de juny s’ha programat 
el 25è aniversari de la primera missa 
en recordança dels socis i excursio-
nistes castellarencs traspassats, or-
ganitzada conjuntament pel Centre 
Excursionista de Castellar i els Amics 

25è aniversari de la primera 
missa a les Arenes, el dia 11

L’ermita de les Arenes acull el 25è aniversari de la 1a missa dels traspassats. || J.CASTELLS

de l’Ermita de les Arenes. 
Per aquest motiu, s’han previst 

una sèrie d’activitats lúdiques i litúr-
giques durant tot el  matí, a l’ermita 
i esplanada de l’ermita, que s’inicia-
ran a les 10 hores amb la secció del 
CEC Dibuixant Castellar, que propo-
sa una nova trobada d’urban sketchers 
davant l’ermita. Hi pot participar tot-

hom qui vulgui aportant el seu propi 
material. En finalitzar es farà, com 
és costum, una fotografia de grup. 

A les 11 hores s’iniciaran activi-
tats per als més petits, amb jocs de 
cucanya i d’equip fins a les 13 h. Hi 
haurà monitoratge a càrrec de l’Es-
plai Corriol del CEC. També s’ha pre-
vist un itinerari sensorial.

Paral·lelament, també a les 
11 hores, s’oferirà una missa de re-
cord als  difunts a càrrec del mossèn 
Txema Cot. A les 12 hores es podrà 
gaudir d’un concert amb la Coral 
Xiribec i, a les 12.30 hores, es farà la 
descoberta de la placa a l’interior de 
l’ermita a càrrec de l’alcalde Ignasi 
Giménez. A les 13 hores, per cloure 
la festa, s’oferirà un refrigeri a tota 
l’assistència. 

Per celebrar aquesta primera 
missa, s’han elaborat uns goigs ex-
pressament, en què també apareix 
un dibuix d’una de les sòcies petites 
de l’entitat, Núria Muntada.

Qui vulgui assistir a l’aniversa-
ri de la primera missa amb vehicle, 
el podrà aparcar a l’àrea d’esplai de 
les Arenes i finalitzar el camí fins a 
l’ermita a peu.   

CEC | AMICS DE LES ARENES

L’ALCAVOT | CRÒNICA

Cap de 
setmana a 
L’Alcavot
La darrera sessió de S’horabaixa va 
estar protagonitzada per David Vila 
i Ros i Josep Maria Roviralta i Ferrer, 
dijous passat, dia 2 de juny. Va ser una 
sessió basada en la lectura dramatit-
zada de contes de revoltes utòpiques, 

extrets del llibre de David Vila La re-
volta de Cramòvia i altres contes. 
Diumenge 5 es  va inaugurar l’expo-
sició de Rafael Aguilar, una mostra 
agosarada en què l’artista presenta 
una vintena d’obres que van molt més 
enllà de la simple admiració estètica. 
La presentació d’Aguilar va proposar 
una immersió en l’espiritualitat a tra-
vés de la geometria dels mandales, els 
colors, els aromes, les textures. Una 
seixantena de persones van assistir 
a la inauguració i van poder admirar 
l’obra de Rafael Aguilar. Es va comp-
tar amb la col·laboració musical de 
Guillem Crego Vich.Rafael Aguilar a la inauguració. || CEDIDA

  Marina Antúnez
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El matí amb el títol Artcadia pictures, 
els músics més joves van transpor-
tar el públic a un plató de cinema on 
es rodaven diferents pel·lícules pro-
tagonitzades per les diferents secci-
ons d’instrument (violí, violoncel, cla-
rinet, guitarra, cant, flauta, trompeta). 
Es van poder veure films d’espies, de 
l’oest, de la selva, d’acció, etc. Va tan-
car la visita l’orquestra del plató, re-
presentada per l’Orquestra infantil, 
que va fer sonar “Belive”, de la banda 
sonora de Polar express, entre d’altres.

Després, va ser el torn del Cor 
Petits Músics, format per alumnes de 

Unes 600 persones assisteixen a la cloenda musical
Acció Musical 
Castellar i Artcàdia 
clouen el curs amb 
un seguit de concerts

sensibilització, iniciació musical, amb 
la cantata Va de pirates. Es van poder 
sentir diferents cançons de pirates de 
Núria Albertí i també El pirata des-
pistat del Pot Petit, i poemes de Mi-
quel Desclot, del llibre Música Mestre!. 

A la tarda, amb un Matídocell, 
els alumnes avançats van fer una for-
mació orquestral especial per al con-
cert. Es van poder sentir temes com 
l’“Oh Fortuna” del Carmina Burana 
d’Orff, l’Obertura de Romeo i Julieta de 
Txaikovski, temes més moderns com 
Cruella de Vil, All Star, Going Home, La 
gent que estimo d’Oques Grasses o la 
Gran eufòria de Joan Dausà. També 
el Suo Gan, una cançó de bressol gal-
lesa, la peça de Lavignac de piano a 
vuit mans i una samba amb el Grup 
de Percussió que va fer vibrar el pú-
blic assistent. El punt final va ser amb  
“Sentiu la gent cantar”, del musical 
Els Miserables. 

AUDITORI | CRÒNICA

Desmuntatge d’un dels diorames de la mostra ‘Pessebres i canvi climàtic’. || N. ANGLÈS

ENTITAT |  ACTIVITAT

Adeu als 
pessebres 
climàtics
Els dies 28 i 29 de maig, el Grup Pes-
sebrista de Castellar va desmuntar 
els pessebres que han estat exposats 
el darrer Nadal, 2021-2022, centrats 
en el canvi climàtic, a més del tema 
bíblic. Desmuntar els pessebres, en 
aquest cas, vol dir destruir-los, i és 

que tenint en compte les dimensi-
ons dels diorames que el grup cas-
tellarenc munta al carrer de Doctor 
Pujol, seria impossible un espai prou 
gran per a conservar-los. 

Els pessebristes ja tenen as-
sumit que, un cop vistos i exposats 
durant tots aquests mesos, ara toca 
desfer-los per tornar a començar.  I 
de fet, alguns ja han començat les 
noves creacions que es podran ad-
mirar el Nadal 2022-2023, d’altres,  
ja tenen al cap noves idees per plas-
mar als diorames.

El tema bíblic, com a tema cen-
tral de cada creació. I el tema afe-
git al bíblic, que ja es va decidir en 

assemblea el mes de febrer passat, 
però que encara no serà revelat, per 
discreció i per mantenir la sorpresa 
dels espectadors. 

El que segur que sabem és que el 
Grup Pessebrista, després d’aquests 
últims temps d’incertesa, i encara  
amb la prudència que va caracteritzar 
els darrers mesos de formació de pes-
sebres i exposició, desitja una tardor 
i hivern molt més propicis a l’elabora-
ció conjunta a l’interior de l’espai dels 
pessebres, on a més de crear, es fa fa-
mília. En aquest sentit, com no podia 
ser d’una altra manera, la destrucció 
dels pessebres d’enguany va finalitzar 
amb un copiós arròs.  ||  M. ANTÚNEZ

Moment d’un dels concerts oferts per Artcàdia i Acció Musical Castellar a l’Auditori Municipal. || CEDIDA
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culturagènere

Dimarts passat al vespre, el col·lectiu 
Feminismes d’ERC Castellar va orga-
nitzar una xerrada amb l’escriptora, 
comunicadora i assessora d’imatge 
Marta Pontnou per presentar el seu 
darrer llibre Sexe ficció. Manual per a 
pubilles del segle XXI, editat per Pen-
guin Random amb el segell Rosa dels 
Vents. És un llibre que es va cuinar 
durant la pandèmia, i que aplega una 
quarantena d’articles que Pontnou 
va escriure per al portal web Núvol, 
il·lustrats per Raquel Gu.

“No em diguis princesa, 
digues-me presidenta”

Marta Pontnou (dreta) i la regidora d’ERC, Dolors Ruiz,  a Cal Calissó, dimarts passat || R.G.

Marta Pontnou va presentar el seu llibre ‘Sexe ficció’ a Cal Calissó

Durant la presentació, conduïda 
per la regidora d’ERC, Dolors Ruiz, 
Pontnou va parlar de sexe, de vocabu-
lari, de xarxes socials, de feminisme 
i de moda. Per exemple, va criticar el 
tallatge de cadenes de botigues molt 
populars, “en què nenes de 10 anys 
no caben en la roba de la talla 13, tot 
i tenir cossos normatius”. L’autora 
va parlar de la pressió estètica tan 
salvatge a què es veuen sotmeses les 
dones, sobretot les més joves, a través 
de les xarxes socials, i també va reivin-
dicar la roba sense gènere. “La roba 
sense gènere no ha de ser roba mas-
culina, samarreta i pantalons, sinó 

FEMINISMES ERC | XERRADA

que tot estigui barrejat, les samar-
retes amb purpurina amb qualsevol 
altra peça”, va puntualitzar. Pontnou 
va convidar els participants a trencar 
amb aquests estereotips i aquestes eti-
quetes per oferir a les noves generaci-
ons una societat més lliure i justa, per 
triar sense condicionants. 

Sense embuts, amb humor i amb 
ironia, va apuntar que vivim l’era de 
“l’empoderament de les pubilles ca-
talanes”, en molts àmbits, com el del 
sexe i les relacions sexoafectives. “No 
em diguis princesa, digues-me pre-
sidenta”, va dir. “Disney i la ‘Super-
pop’ ens han fet molt de mal”, va as-
severar, en referència a l’ideal d’amor 
romàntic, “per a tota la vida”. I va 
afegir: “La millor mascareta és una 
tensió sexual no resolta”. 

En aquest sentit, l’autora va dir 
que considera que exhibir els senti-
ments a les xarxes socials “és porno-
grafia” però que cal aprofitar aquests 
nous llenguatges per lligar amb ho-
nestedat, “i dir què volem”. L’asses-
sora també va obrir el debat sobre els 
productes d’higiene femenina i l’im-
post del 21% que s’hi aplica, i de les 
copes menstruals “que si fossin pels 
homes es regalarien amb el diari 
els diumenges”. Quant a la salut de 
les dones, Pontnou va remarcar que 
s’han de millorar molts aspectes, co-
mençant per la inversió i la recerca, i 
passant pel consentiment “abans que 
un professional et toqui”. 

 Rocío Gómez 

La Companyia Teatrem, de Manre-
sa,  actuarà aquest dissabte dia 11, 
a les 11.30 h, a  l’Hora del Conte In-
fantil de la Biblioteca Antoni Tort. 
La sessió parla de la igualtat, i trac-
taran temes LGTBI. “Expliquem 
contes per poder acostar tots els 
temes relacionats amb aquests 
col·lectius als més petits”, diu 
l’Emma, de la Cia. Teatrem. 

El primer conte es titula Cua 
de sirena, i parteix d’un conte il-
lustrat per Joan Turu i del curtme-
tratge amb nom homònim, d’Alba 
Barbé. Explica la història “d’un 
nen que s’adona que li agrada 
vestir-se de sirena”. A la histò-
ria, uns companys se’n riuen, però 
a través d’un somni entén que ell 
ha de ser i s’ha comportar com ell 
se senti millor. 

L’altre conte es titula Unes 
colònies d’aventura, i en aquesta 
història “un nen descobreix que 

tothom ha de ser lliure d’esti-
mar qui vulgui, sigui qui sigui”. 
Aquest nen veu un parell de noies 
que es fan un petó “i els moni-
tors els expliquen quines són 
totes les realitats que existei-
xen, totes vàlides”. 

En aquestes sessions que fa 
la companyia, “encara ens ado-
nem que falta una normalitza-
ció real d’aquesta realitat que 
estem vivint”. En aquest sentit, 
sempre hi ha nens que queden 
sorpresos, però sobretot són les 
famílies, els adults, que entren en 
conflicte. “Explicant contes fem 
activisme, els nens són les futu-
res generacions”. 

Teatrem és una companyia 
d’espectacles per a públic famili-
ar, de petit i gran format, i també 
per a adults. Va visitar la Bibliote-
ca Municipal Antoni Tort el Sant 
Jordi 2022.   || MARINA  ANTÚNEZ

Contes LGTBI de la 
companyia Teatrem

La companyia Teatrem, la darrera vegada que va visitar la biblioteca. || CEDIDA

BIBLIOTECA | CAP DE SETMANA
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 10 al 19 de juny de 2022

DIVENDRES 10
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

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

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

DISSABTE 11
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

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

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

11.30 h – PROPOSTA
Activitat familiar “Pintem Arcs 
de Sant Martí”
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.:  Ludoteca Municipal

De 17.30 a 20 h-  BALL
Festa Country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

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

22.30 h – BALL
Nit de ball amb música en viu del 
Duet Zenit
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.:  Tot Ballant

DIUMENGE 12
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

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

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

DIMECRES 15
9 h - PROPOSTA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Centre d’Atenció Primària
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i CAP

18 h - PROPOSTA
Lletres a les aules: La vida 
autèntica, de Montse Barderi
Amb la presència de l’autora
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

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

DIJOUS 16
19 h - PRESENTACIÓ
Presentació del llibre El 
despertar del ángel, de Sergio 
García Ferrer
Amb la presència de l’autor
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

20.30 h – PROPOSTA
S’horabaixa: Cançons 
tradicionals 
A càrrec d’Atzavara
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

DIVENDRES 17
De 18 a 22 h - PROPOSTA
Sessió de jocs de taula moderns
Aforament limitat, cal contactar al 
tel. 678555506, a l’a/e tastajocs@
gmail.com o a l’Instagram @
tastajocscastellardelvalles 
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Org.: Tasta Jocs

19 h - PROPOSTA
En To Poètic. Tertúlia poètica 
sobre el llibre 39 poemes (2012), de 
Sílvia Melgarejo
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal

19.30 h – XERRADA
Xerrada sobre addiccions a 
càrrec de Carles Sola, autor de la 
trilogia De la heroína al héroe 
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Castellar per les Llibertats

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

21 h - CINEMA
El ventre del mar
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

21 h - PROPOSTA
Welcome summer 2022
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Org. Ajuntament (La Fàbrica) 
i The Madre Festival 

DISSABTE 18
9 h - SORTIDA
Estrenem les Joëlettes!
Recorregut circular de 3,5 km i poca 
dificultat
Inscripcions a l’a/e 
diversitatfuncional@castellarvalles.cat 
i al tel. 937144040 (Serveis Socials)
Lloc de sortida: Era d’en Petasques
Org.:  Ajuntament

11 h – TALLER
Taller de còmic: “Converteix-
te en dibuixant de còmic en 60 
minuts”, amb Sandra Uve
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.:  Biblioteca Municipal

D’11.30 h a 13.30 h i de 18.30 a 22 h - 
PROPOSTA
Dia Mundial de la Música
Jardins del Palau Tolrà
Org.:  Entitats diverses i Ajuntament

19 h – MÚSICA
Cor de Sant Vicenç
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

DIUMENGE 19
D’11.15 h a 13 h i de 18.15 a 21 h - 
PROPOSTA
Dia Mundial de la Música
Jardins del Palau Tolrà
Org.: Entitats diverses i Ajuntament

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

18.30 h-  TEATRE
Dolça de les Tàpies
A càrrec de Grup Escènic de la 
SCER
L’Alcavot Espai Cultural
Org.:  L’Alcavot Espai Cultural

DocsBarcelona del Mes: 
‘Mil incendis’
Divendres 10 · 21 h · Audiditori 
Municipal Miquel Pont
 
Aquest divendres, programat pel 
Club Cinema Castellar Vallès i 
L’Aula, torna el cinema documen-
tal amb la projecció de  ‘Mil incen-
dis’, una coproducció de França, 
Suïssa, Països Baixos i Palestina, 
Estat de Birmà, dirigida per Saeed 
Taji Farouky, que mostra un emo-
tiu retrat d’una família de Myanmar 
(Birmània) que extreu petroli ma-
nualment per sobreviure. El fill gran 
rebutja seguir el sistema injust que 
abusa dels seus pares.

Exposició de Rafael Aguilar
Fins al 26 de juny, a l’Espai Cultural L’Alcavot, divendres d’11 a 13 h, dissab-
tes 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’
Fins 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  · Organització: Servei Local d’Ocupació

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 10 CASANOVAS 
DISSABTE 11 ROS 
DIUMENGE 12 CASTELLAR 
DILLUNS 13 ROS 
DIMARTS 14 PERMANYER 
DIMECRES 15 CATALUNYA 
DIJOUS 16 FENOY 
DIVENDRES 17 EUROPA 
DISSABTE 18 PERMANYER 
DIUMENGE 19 YANGÜELA 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya Núria
655 41 61 41 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEFUNCIONS 

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

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

“La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi.”
Maria Montessori

@jninerola @tsegui @arnaucabeza
Monument als castellers, Tarragona Fixació Claustre de la Concepció

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Fotografia del 1918 en què destaca un gran arc floral col·locat a l’entrada de Sant Feliu del Racó 
en una festa d’homenatge a la Creu Roja. El cotxe que travessa el pont sobre el torrent de la Ca-
naleta és un dels primers models de la marca Ford T.  || AUTOR:  DESCONEGUT  ||  FONS: CECV-AH ||  TEXT:  

CASTELLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT

Festa de la Creu Roja, 1918

penúltima

02/06/2022   
Maria del Carmen López Piñeiro  · 77 anys
02/06/2022       
Pedro Cortés Arévalo  · 89 anys
03/06/2022   
Maria Josefa Porras Aguilera · 77 anys
03/06/2022       
Fernando Castillo García · 81 anys
04/06/2022       
Encarnació Rebull Claramunt · 94 anys
06/06/2022 
Paquita Castejón Pardo ·  84 anys

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

El ‘microblanding’, una 
tendència en augment.

Recoma-
nació

Si tens poc pèl a les celles o les has depilat en 
excés, el microblanding és molt bona opció. Grà-
cies a aquest revolucionari tractament estètic, 
s’aconsegueixen unes celles amb un acabat molt 
més natural que amb els mètodes tradicionals.
El microblanding és una pigmentació de les ce-
lles, però a diferència de la micropigmentació, 
el procés és completament manual, ja que es 
va traçant cada pèl de la cella, donant-li forma o 
omplint els espais buits. Qualsevol persona pot 
sotmetre’s al tractament estètic, però en especí-
fic, està dissenyat per als qui tenen “poca cella”. 
També és ideal per als qui volen reconstruir les 
seves celles, així com definir-les, omplir espais 
buits o arranjar-les després d’una mala depi-
lació. El procés acostuma a durar entre dues i 
tres hores i és indolor, ja que s’aplica una crema 
anestèsica que evita sentir molèsties durant el 
procés d’aplicació. Primer, es defineix la forma 
de la cella, es tria el to de pigment més adequat i 
amb un llapis es traça la forma per tal de predir 
el resultat final. Posteriorment, s’utilitzen un 
llapis i agulla especial que diposita el pigment 
a l’epidermis, simulant cada pèl.
De fet, un dels grans avantatges del tractament 
és l’aspecte natural final, molt diferent del d’un 
tatuatge, i la seva duració, d’aproximadament 
dos anys. No obstant, i per tal de garantir bons 
resultats, és primordial ser en bones mans, és 
a dir, en mans professionals.

Luxury Beauty
Ctra. Sentmenat, 80 ·  937 14 32 50

@luxury_beauty_by_emma_gil/
www.luxurybeauty.es
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la contra

Berta Tasias

Transmetem passió 
per la jardineria            
i per l’agricultura 

Biòloga i directora de l’Institut Les Garberes 
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És una enamorada del camp, de la natura. Amb el cor 
dividit entre Girona i Castellar, des de fa una dècada 
lidera el projecte educatiu Les Garberes, l’institut de la 
vila que aplega els cicles formatius de la família agrària.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
L’empenta 
Un defecte que no pots dominar?
No tinc gaires filtres
Una persona que admires?
Tots els pagesos i pageses del món
Quin plat t’agrada més?
La paella del Moi
Una pel·lícula?
‘Alcarràs’
Un músic?
Lluís Llach
Un llibre?
‘L’últim amor de Baba Dúnia’, d’ A. Bronsky
Un animal?
La salamandra
Una ciutat?
Barcelona
Un indret de Castellar?
El Puig de la Creu
Un desig?
Una societat justa 

”

“

· Com celebrareu el desè aniver-
sari de Les Garberes?
Aquest dissabte, que ja han acabat les 
classes i les recuperacions, hem pre-
parat una festa per celebrar-ho, amb 
el suport d’una comissió d’alumnes. 
Esperem que sigui sonada! Hi haurà 
música, un sopar popular o la gimcana 
de La Garbera de Ferro, que consisti-
rà en proves agràries per als alumnes.

· El nom de l’institut està molt ar-
relat al paisatge de Castellar.
Una garbera és un feix d’espigues, ha-
bitualment de blat. Ara no es fan gar-
beres i han estat substituïdes per les 
bales de palla. De fet, el nom de l’ins-
titut ve del quadre del pintor caste-
llarenc Alfons Gubern, del Pla de la 
Bruguera, que és on és l’institut. An-
tigament eren camps de blat i al qua-
dre es veuen garberes acumulades. 

·Quants alumnes i quants profes-
sors en formeu part?
Pel que fa als alumnes, aquest curs 
en som 120, i tenim 16 professors. La 
majoria estan a mitja jornada perquè 
combinen la feina de pagès o de jardi-
neria amb les classes.

· L’equip de docents és una de les 
peces clau d’aquest projecte, oi?
I tant! Són l’ànima de Les Garberes 
i sense ells no hauria estat possible 
tirar endavant. Són uns grans pro-
fessionals, i en destacaria el compro-
mís i la seva implicació amb l’institut. 
Enguany, celebrem els 10 anys dels ci-
cles formatius però no ben bé de Les 
Garberes. Els cicles van començar a 
impartir-se a l’Institut Castellar i el 
curs del 2019 es va inaugurar el nou 
equipament, l’Institut Les Garberes. 
Primer vam començar amb el cicle de 
grau mitjà de jardineria i floristeria, 
després el de producció agroecològi-
ca, i a poc a poc vam anar creixent fins 

que el Departament d’Educació ens va 
segregar en un institut independent.

· Quin és el perfil d’estudiant?
Tenim gent jove que ha acabat la ESO 
o el batxillerat però també persones 
adultes que volen canviar de sector 
professional i fan aquesta aposta per 
estudiar. L’any passat vam tenir mol-
tíssima demanda. Hem ampliat l’ofer-
ta d’estudis i anem omplint.

· La vida de pagès és molt dura, tal 
com narra la pel·lícula ‘Alcarràs’. 
L’has vista?
Sí, i em va deixar feta pols perquè re-
flecteix la crua realitat. En el sector 
de la pagesia, avui dia, costa molt gua-
nyar-se la vida per qüestions estruc-
turals del sistema. Però a Les Garbe-
res, a banda de l’agricultura també 
toquem la jardineria. En aquest cas, 
és un sector molt ben posicionat a la 
comarca, amb un alt grau d’inserció  
laboral dels alumnes. És l’altra cara 

de la moneda, però tenim l’esperan-
ça que en l’àmbit de l’agricultura la 
situació es reverteixi. És un sector 
que tant sí com no ha de tirar enda-
vant. I si no, què menjarem? És una 
incoherència.

· Quina és la situació de la dona 
en el món rural?
Com en molts sectors, el patriarcat 
es va imposar, i tot i que tradicional-
ment la presència de la dona en el 
camp era molt important, se’ns va 
apartar. Les dones s’han empoderat 
i ja no els fa por, el camp. Nosaltres 
també podem. Es nota perquè cada 
vegada hi ha més noies joves a l’insti-
tut. No els fan por ni les màquines ni 
el tractor, i lideren projectes molt in-
teressants i innovadors.

· Vens de pagès?
No vinc de pagès, i casualment el meu 
germà tampoc, però es dedica al sec-
tor de les llavors.  La meva àvia era de 

la finca de la Roca de Sant Llorenç. Si 
estirem el fil, gairebé tothom té algun 
avantpassat que treballava el camp. 
És l’origen de les classes populars.

· Tot i ser castellarenca, tens el 
cor dividit amb Girona. Per què?
Perquè hi vaig estudiar la carrera de 
Biologia i hi vaig viure deu anys molt 
divertits, intensos i d’un gran creixe-
ment personal.

· Com et vas connectar amb el pro-
jecte de Les Garberes?
Vaig llegir a L’Actual que es posava en 
marxa el cicle de grau mitjà de jardi-
neria i vaig decidir que volia formar-ne 
part. El que més m’agrada de Les Gar-
beres és la sensació de servei públic, 
veure com van passant els alumnes i 
com gaudeixen a les classes perquè 
els aconseguim transmetre la nostra 
passió per la jardineria i l’agricultu-
ra. És una gran sort per a ells i també 
per a nosaltres.   

 Rocío Gómez


