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Setmanari d’informació local

“Compromís ferm” del govern de l’Estat de completar 
la circumval·lació del nord de Sabadell entre Terrassa i 
Castellar que donaria a la vila accés directe a una via ràpida

Pas endavant per l’enllaç a la C-58
La Generalitat es va despenjar de la presentació de 
l’acord en què es va informar del traspàs d’aquesta 
infraestructura, així com de la inversió necessària

INFRAESTRUCTURES | P02 I 03

Un gran 
CorreTapa

GASTRONOMIA  | P 04

La 6a edició ha comptat amb 
21 establiments que han servit 
més de 12.200  tapes en 4 dies

Clients a l’establiment Mito Sushi, un dels 21 bars i restaurants de Castellar que han participat en la nova edició del CorreTapa. || Q.  PASCUAL
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tema de la setmana ronda nord

Pas endavant per a l’enllaç amb la C-58
“Compromís ferm” del govern de l’Estat de completar la circumval·lació del nord de Sabadell entre Terrassa i Castellar

Amb l’absència a darrera hora del 
representant de la Generalitat, di-
vendres passat al Consell Comarcal 
es va donar un pas endavant per fer 
realitat l’enllaç de Castellar amb la 
C-58, una de les principals reivin-
dicacions que han marcat l’agenda 
política local de les darreres tres 
dècades. La ministra de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, acompanyada de 
l’alcalde de Castellar, Ignasi Gimé-
nez, l’alcaldessa de Sabadell, Marta 
Farrés, i l’alcalde de Terrassa, Jordi 
Ballart, va mostrar “el compromís 
ferm” del govern de l’Estat de com-
pletar la circumval·lació viària del 
nord de Sabadell entre Terrassa i 
Castellar del Vallès (B-40).

Ho va concretar el secretari 
general d’Infraestructures, Xavier 
Flores: “S’ha arribat a un acord 
perquè la Generalitat pugui de-
finir la infraestructura que fi-
nançarà l’Estat a través de la 
disposició addicional tercera de 
l’Estatut de Catalunya”. Per tant, 
això significa que l’Estat traspassa 
el projecte a la Generalitat i mani-
festa la seva voluntat d’aportar-ne 
la inversió que sigui necessària. Se-
gons el ministeri, “serà la Genera-
litat qui tramitarà, projectarà, 
executarà les obres i tindrà la 
titularitat de la nova via”. Per a 
Flores, amb aquest anunci es posa 
“la primera pedra per desenca-
llar un tema històric”, i va asse-
gurar que es faran els tràmits que 
calguin per  dur a terme el projec-
te de connexió, que va definir com 
a “ronda urbana entre Sabadell 
i Terrassa que es pugui emmira-
llar en la Ronda de Dalt de Bar-
celona”.

Els tres alcaldes van qualificar 
de fita històrica l’acord i van cele-
brar el compromís de la ministra 
Raquel Sánchez amb el territori. 
L’alcalde de Castellar i president 
del Consell Comarcal, Ignasi Gi-
ménez, va recordar que l’any 2007 
es va iniciar per part dels dos Con-
sells Comarcals del Vallès el Pla 
Específic de Mobilitat que “ara fa 
dos anys es podia aprovar amb 
el consens del territori i la Ge-
neralitat”. Aquest acord incloïa  
connectar Castellar amb una via 
ràpida, la C-58, una reivindicació 
que s’arrossega fa més de 30 anys i 
que suposaria per als castellarencs 
evitar travessar la ciutat de Saba-
dell, bàsicament per la Gran Via. 

La Ronda Nord permetrà 
treure una gran càrrega de tràn-
sit de Sabadell i també de Terrassa, 
una part important del qual prové 
o es dirigeix a Castellar del Vallès, 
amb la conseqüent rebaixa de sinis-
tralitat i de petjada ecològica. Gi-
ménez va subratllar que la infraes-
tructura suposarà “un abans i un 
després” per a Castellar.

  J.R./J.G.

Tant l’alcaldessa de Sabadell 
com el de Terrassa van tenir pa-
raules crítiques per l’absència de 
la Generalitat en una presentació 
en què fins dues hores abans de 
dur-se a terme tenia garantida la 
participació del secretari general 
de Vicepresidència, Ricard Font. 
En aquest sentit, el Departament 
de Territori justifica l’absència 
com una “mostra de rebuig per la 
manca d’inversions de l’Estat a 
Catalunya”, i s’emplaça la reunió 
de la Comissió Bilateral d’Infraes-
tructures de divendres vinent. El 
president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, ja havia avançat abans 
de l’acte del Consell Comarcal que 
la proposta que la ministra planteja 

La ministra Raquel Sánchez, acompanyada de l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. || CONSELL COMARCAL

Intervenció de l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, en l’acte que va comptar amb la presència de la ministra. || CONSELL COMARCAL

no es basa “en cap acord concret”.
Tot i això, però, l’alcalde de 

Terrassa, Jordi Ballart, va dir que 
l’acord ha comptat amb el consens 
de la Generalitat des del primer 
moment i va acusar la Generalitat 
de plantar el territori quan l’acte 
es pretenia que no fos partidista. 
Finalment, la ministra va reiterar 
que es tractava “d’un dia històric” 
perquè “s’està resolent de forma 
pràctica una infraestructura ne-
cessària per al territori”.

Durant la intervenció de la 
ministra es van sentir alguns crits 
de protesta contra el Quart Cintu-
ró a càrrec d’un grup reduït de ma-
nifestants membres de la Campa-
nya Contra el Quart Cinturó, que 

acaba de complir 30 anys. També 
van desplegar una pancarta du-
rant el desenvolupament de l’ac-
te a l’exterior de l’edifici del Con-
sell Comarcal.

presència empresarial

L’anunci del Ministeri Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana va acon-
seguir aplegar diferents represen-
tants empresarials de la comar-
ca, sens dubte esperançats amb la 
nova infraestructura. El president 
de l’Associació d’Empresaris de 
Castellar (ASEMCA), Jordi Batet, 
va explicar que té moltes ganes 
“que sigui una realitat” i  “enca-
ra que ens agradaria saber dates, 
és una notícia per celebrar”. La 
nova connexió servirà per “captar 
talent i fer que el personal de les 
nostres empreses estigui millor 
comunicat”.

millores a la b-124
Mentre es donen passos per de-
sencallar el projecte de la Ronda 
Nord –s’especula que caldran uns 
vuit anys entre projectes i obres 
per fer-lo realitat–, aquest 2022 
hi ha prevista una inversió a la 
B-124 per millorar-la. El ministeri 
de Transports ha dotat amb 6 mi-
lions d’euros el projecte de corre-
dor Bus Ràpid Trànsit (BRCAT) a 
la carretera B-124 entre Castellar 
i Sabadell. Aquest corredor ja es 
troba en fase de redacció de l’estudi 
previ que permetrà fer-lo realitat, 
i les obres han d’estar acabades el 
desembre del 2024.  

És el cost aproximat 
amb què s’ha estimat el 
projecte de construcció 

de la Ronda Nord

MILIONS

200
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tema de la setmanaronda nord
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“És un anunci històric que tothom 
esperava des de fa 30 anys, que ha 
estat motiu de cerca de consens 
al qual han arribat totes les admi-
nistracions que estem al territori. 
Tant la Generalitat com el Minis-
teri han donat el vistiplau perquè 
s’acabi d’afinar el traçat i els requi-
sits tècnics per tirar-ho endavant. 
Però sap greu que l’administració  
del nostre país no hagi volgut ser-
hi present, quan realment ha estat 
impulsora de moltes reunions de 
treball que han fet possible aquest 
consens”.

“Que es traspassi fons a la Gene-
ralitat per fer una infraestructu-
ra no seria mala notícia. L’anunci 
va ser un acte de campanya elec-
toral amb molta forma, però amb 
poc contingut. Aquest traspàs de 
fons, en cas que s’acabi produint, 
hauria de servir perquè es puguin 
utilitzar en clau Vallès per donar 
solucions a la mobilitat actual. El 
que ens sembla molt mala notícia 
és que ens condiciona la connexió 
de Castellar amb la C-58C, cosa que 
supedita la infraestructura als in-
teressos de Sabadell i de Terrassa. 
Castellar tindrà un paper subsidi-
ari amb el tema de logística indus-
trial. La nostra vila hi ha de tenir 
connexió directa”.

“Estem contents que l’Estat es com-
prometi a traspassar fons per a 
aquesta infraestructura a través 
de la disposició addicional tercera,  
però volem veure accions concre-
tes i que de cara als pressupostos 
general de l’Estat del 2023 surti re-
collit. Si  és així, estarem contents. 
Ens estranya que durant molts anys 
no s’hagi mogut el tema i ara, un any 
abans de les eleccions municipals, 
es mogui. Volem passar de les pa-
raules als fets i que no quedi com un 
anunci i una posada en escena de 
pluja de milions que després no es 
concreta en res. Des del Pla Espe-
cial de Mobilitat del Vallès s’ha fet 
una bona feina i això ens permetrà 
avançar ràpid”.

“Considerem un error molt gran que 
en un context d’emergència climàtica 
la Generalitat assumeixi el desenvo-
lupament del 4t Cinturó. Error ambi-
ental, tenint en compte el mosaïcisme  
del Vallès, que és part de la seva rique-
sa i en quedaria molt malmès, i error 
polític perquè el règim del 78, per ell 
sol, no pot tirar endavant el projecte, 
per tant, li dona un caramel·let ‘enve-
rinat’ a la Generalitat. El territori fa 30 
anys que està en contra del projecte, 
hem de tenir en compte que al Vallès 
se superen tots els llindars de conta-
minació que marca l’OMS i allò que 
fa 30 anys s’intuïa, ara tenim mane-
res de valorar l’impacte que causarà. 
La solució consisteix en el transport 
públic i col·lectiu”.

“És una bona notícia, però com sem-
pre arriba tard.  Cal fer aquest tipus 
de trobada una mica rocambolesca 
i pintoresca per tirar endavant un 
projecte que ja té molt de temps? 
Representa la total ineficàcia de la 
Generalitat per portar a terme pro-
jectes que interessen la gent del car-
rer, ja que estan per altres temes i 
altres tipus de despeses. No m’estra-
nyaria que sorgís algun impediment 
de darrera hora, especialitat també 
de la Generalitat per aturar projec-
tes que facilitin la vida de la nostra 
població. Tinc l’esperança de veure 
aquesta connexió abans de la meva 
jubilació. A veure si es tira endavant 
aquest projecte que s’hauria d’haver 
fet fa molt de temps”.

Com valoren els grups  l’anunci del ministeri?
Els portaveus de les forces al ple opinen sobre el traspàs de fons de l’Estat a la Generalitat per a la Ronda Nord

ERC | RONDA NORD

Connexió “cívica” amb la B-124 i amb tren

El regidor del grup municipal d’ERC 
i especialitzat en temes de territori, 
Oriol Martori,  aposta per una “con-
nexió cívica amb la B-124, molt 
més amable i pacificada” que no 
pas “l’autovia endollada al centre 
de Castellar, amb més trànsit, con-
gestió i supeditació a Sabadell” que 
proposa, segons el regidor, la conne-
xió anunciada divendres passat pel 
ministeri i els ajuntaments de Cas-
tellar del Vallès, Terrassa i Sabadell.

El projecte que proposen els 
republicans és “articular una pro-
posta que resolgui de forma dual la 
connexió ferroviària i viària amb 

un pont nou i aprofitant aquest 
traç per connectar amb la C-58C. 
Per entendre’ns, seria una conne-
xió única rodada i per tren”, sosté 
Martori. El regidor d’ERC ha mani-
festat que “l’alcalde coneix perfec-
tament la nostra proposta, però 
en cap moment ens ha volgut es-
coltar”, i  ha afegit que el model de 
connexió que es triï al final “definirà 
el model de Castellar dels pròxims 
50 anys. És una decisió transcen-
dental, no es pot fer amb anuncis 
buits, sense teixir acords amb la 
resta de grups municipals”.

Martori també s’ha referit a una 

altra “amenaça” que pot comportar  
el  projecte  proposat pel Ministeri: 
“Vindran moltes plataformes lo-
gístiques davant de la perspecti-
va del desdoblament de la B-124, 
amb el problema consegüent de 
col·lapse de trànsit i de presència 
de camions”. 

Martori tampoc confia en els 
plans del ministeri, i es refereix al fet 
de “com ha deixat l’Estat la B-40o 
autovia orbital en aquests darrers 
anys”, i ha advertit que el traçat de 
la infraestructura suposa una “visió 
caducada del que és en l’actualitat 
la mobilitat”.   ||  J. R.Membres del grup municipal d’ERC amb la presidenta del partit, Sílvia Nicolàs. || CEDIDA
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actualitat gastronomia

Una de les millors edicions del CorreTapa

Una cambrera del restaurant Stewart servint unes tapes als clients de l’establiment de la plaça del Mercat. || Q. PASCUAL

Castellar s’ha posat el pitet i ha cele-
brat una de les edicions més multitu-
dinàries i esperades del CorreTapa, 
des de dimecres fins dissabte. Alguns 
dels 21 bars i restaurants del muni-
cipi que hi han participat han arri-

Alguns dels 21 establiments participants han servit més d’un miler de tapes entre els 4 dies

 Guillem Plans bat a servir més d’un miler de tapes 
entre els quatre dies, cadascuna a 
un preu de 3,5 euros i acompanyada 
d’una cervesa. Segons dades de l’or-
ganització, s’han servit 12.246 tapes 
en quatre dies.

La cita, que s’ha celebrat per si-
sena vegada i ha tornat després d’un 
parèntesi de dos anys pandèmics, ha 

És el nombre total de 
tapes servides en 4 dies

TAPES

12.246

generat molt moviment a l’interior 
del nucli urbà. Alguns castellarencs, 
entusiasmats per la gastronomia ex-
prés de la petita delicadesa gastro-
nòmica servida en terrasses, hi han 
participat les quatre jornades. S’han 
dipositat 529 butlletes a les urnes 
dels establiments, tot i que 53 no eren 
vàlides. De les 476 paperetes vàlides, 

la millor tapa per votació popular ha 
aconseguit 114 vots; la segona, 80, i la 
tercera, 52. El nom del guanyador es 
farà públic el 29 de juny, juntament 
amb la valoració del jurat. Montse 
Antonell ha estat la guanyadora del 
concurs d’Instagram, en obtenir 42 
‘m’agrada’ per la seva foto.

Ha estat un bon impuls per 

al sector de la restauració, que ne-
cessita revulsius com aquesta pro-
posta després d’un període molt 
complicat per culpa de la Covid.  
“Per mi, la sisena edició del Cor-
reTapa ha estat una de les mi-
llors. La gent està sortint molt, 
molt, molt. Crec que té a veure 
que ja es fa des de fa anys i l’ex-
periència es nota cada vegada 
més”, comentava el Siscu, gerent 
de l’Stewart.  En aquest establiment 
servien “una explosió saborosa”: 
una base de patata deshidratada, 
amb rovell d’ou i cansalada ibèrica. 
Al llarg dels quatre dies, considera 
que la cita ha dinamitzat la restaura-
ció, ja que alguns castellarencs han 
aprofitat per reservar taula i sopar 
després de fer la tapa. “Jo ho faria 
cada sis mesos, perquè es crea 
molt moviment de gent”, afegeix.  
Un dels establiments on hem pogut 
veure més cua de castellarencs ha 

estat el Frankfurt La Bocateria, on 
servien una hamburguesa de porc 
amb ceba caramel·litzada. “Tot de 
la casa”, matisava un dels treballa-
dors, el Darien. Entre els dies més 
forts, de dijous a dissabte, calcu-
la que n’han servit més d’un miler. 
“Els castellarencs estan gaudint 
molt de la festa”. 

La Maria del Mercat també elo-
giava com han sortit els castellarencs 
al carrer: “Estic molt contenta. Di-
mecres i dijous, fins i tot, va venir 
molta gent. No m’ho esperava”. 
Entre els tres primers dies, va ser-
vir mig miler de tapes de rosbif.  
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actualitatcomerç

La cafeteria gelateria La Jijonenca, 
ubicada al carrer Sala Boadella, ha 
tancat una etapa per començar-ne 
una altra. Ha arribat el moment de 
la jubilació de la fins ara ànima de 
la Jijo, Mari Carmen Valero, que ha 
donat el relleu a Susana Pacho, que 
agafa el negoci amb il·lusió.

La decisió de fer el traspàs va 
sorgir el 2019, quan es va jubilar el 
marit de la Maria Carme, el Diego, 
però llavors va arribar la pandèmia: 
“La cosa estava aturada fins que la 
Susana s’hi interessar fa un mes i 
mig, i així va començar el procés 
de canvi de mans del negoci”. A 
la Susana li va encaixar el projecte 
i va decidir tirar endavant . “Serem 
continuistes, amb el personal i 
amb la manera de fer, però mo-
difiquem l’horari. Tancarem les 
hores del migdia, de 14 a 16 hores, 
però allargarem a la nit, aprofi-
tant l’estiu”. La nova propietària 
comença de zero, perquè ve d’una 
empresa de productes farmacèutics, 
“però sempre he volgut tenir un 
negoci”. La Susana assegura que 
intentarà mantenir el llistó treba-
llant molt. D’altra banda, la Maria 
Carme confessa tenir sentiments 
trobats: “D’una banda estic con-
tenta perquè podré portar una 
vida més tranquil·la i normal, com 
poder sortit un diumenge a dinar 
amb la família, però de l’altra són 
10 anys de la meva vida al capda-
vant del negoci, i ara estic rebent 
unes mostres d’afecte increïbles”.

servei de reempresa

Fer un traspàs de negoci requereix 
molts tràmits i burocràcia, per això, 
la nova propietària de La Jijonenca 
va decidir comptar amb el suport del 
servei d’assessorament Reempresa 
que ofereix l’Ajuntament de Caste-
llar.  Però, en què consisteix aquest 
servei? “Reempresa és el mercat 

Canvi de mans de La Jijonenca  
a través del servei de Reempresa

La Mari Carmen, a l’esquerra, que es jubila, amb la Susana, que agafa la Jijo.  ||  C. D. 

L’eina gestionada per l’Ajuntament ajuda a fer el traspàs de negocis

de compravenda de petites i mit-
janes empreses de Catalunya. És 
un nou model d’emprenedoria i de 
creixement empresarial: un meca-
nisme professional pel qual una o 
més persones reemprenedores ac-
cedeixen a la propietat d’una em-
presa d’altres, en funcionament, 
per fer-la créixer sense haver de 
passar per la fase de crear-la. En 
la majoria de pimes, i en totes les 
empreses personals, aquest pro-
cés significa l’assumpció de les 
tasques de direcció i gestió per 
part de la persona reemprenedo-
ra”, expliquen des de l’Àrea d’Acti-

 Cristina Domene

vitat Econòmica de Castellar.  En 
estructurar el procés de Reempre-
sa, es mantenen tots els actius de 
l’empresa, mantenint els llocs de 
treball, les instal·lacions, els clients 
i proveïdors, i donant valor a la his-
tòria del negoci. L’Ajuntament de 
Castellar detecta els negocis que 
els pot interessar aquest servei i 
fa de pont amb el gestor de Reem-
presa que tenen assignat, al Vapor 
Llonch de Sabadell. Darrerament 
han assessorat La Jijonenca i en 
aquests moments el servei també 
està gestionant el traspàs d’un bar 
a Castellar. 

COMERÇ |  JUBILACIÓ

COMERÇ | SANT JOAN

Comença la 
temporada 
de petards
Falten sis dies per a la revetlla de 
Sant Joan i les botigues de petards 
comencen a fer les seves ofertes. Per 
exemple, a Davidana, al carrer Hos-
pital, hi ha una oferta de 4x3 cada dia 
i es pot participar en un sorteig fins 
aquest 19 de juny amb 200 euros en 
premis. Per participar-hi es pot fer 
a través del web davidana.com o per 

Instagram. 
La botiga Stop va obrir dimarts  

la seva botiga especialitzada en pe-
tards del Passeig Tolrà, que estarà 
oberta fins al 29 de juny. “Acostu-
mo a obrir una setmana abans de 
Sant Joan, perquè considero que ja 
n’hi ha prou i la gent així està més 
tranquil·la”, assegura el respon-
sable de la botiga, Pepe Casajuana.

Normalment, als castellarencs i 
castellarenques els agrada comprar 
petards, encara que la darrera ten-
dència és comprar cada vegada més 
productes de llum “i menys soroll”, 
adverteix Casajuana, que afegeix que 
“de tant soroll al final la gent se’n 
cansa i els nens poden gaudir més”. 

Una vegada més, Protecció 
Civil  recomana que durant les re-
vetlles i festes amb foc no es llancin 
coets ni petards a menys de 500 me-
tres de zones boscoses i que aquests 
no es tirin contra ningú evitant les 
aglomeracions de gent. També es 
demana no llançar ni manipular pe-
tards des de balconades ni finestres. 
Abans de manipular els petards, cal 
assegurar-se de comprar els pro-
ductes pirotècnics homologats en 
un establiment autoritzat, no guar-
dar petards a les butxaques, llegir 
les instruccions de cada article i no 
tallar el tros final de les traques, ja 
que poden explotar amb violència.

 ||  J. RIUS
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Una dècada de Les Garberes 

Una de les proves de la gimcana La Garbera de Ferro, que es va celebrar dissabte passat a l’institut.  ||  Q. PASCUAL 

L’Institut de Jardineria i Agricultu-
ra de Castellar, Les Garberes, acaba 
de celebrar el seu desè aniversari, i es 
posiciona com un dels equipaments 
educatius a la comarca referent quant 
al sector agrari. Són deu anys de crei-
xement i consolidació d’una institu-
ció educativa arrelada al territori, que 
va néixer a les aules de l’Institut Cas-
tellar. La festa per celebrar aquesta 
primera dècada va tenir lloc dissab-
te passat a les instal·lacions de l’ins-
titut, al Pla de la Bruguera. “Va ser 
una festa molt divertida i bonica, 
de molts retrobaments”, reconeix 
Berta Tasias, directora de Les Garbe-
res. Durant la tarda es va celebrar la 
1a gimcana de La Garbera de Ferro, en 
què van participar sis equips d’alum-
nes i un de professors. “Les proves 
eren tibar d’un tractor el màxim 
de metres possibles, transportar 
litres d’aigua en un carretó o fer 
la rasa més llarga”, apunta. La ce-
lebració es va amanir amb la parti-
cipació del grup de diables i batuca-
da de Les Bruixes del Nord, un sopar 
popular que va comptar amb més de 
200 participants, música en directe 
i sessió de DJs.

La biòloga Berta Tasias es va 
vincular al projecte des dels seus 
inicis, quan es va anunciar l’arriba-
da dels cicles formatius de la família 
agrària a Castellar.  Tasias recorda 
que “els cicles van començar a im-
partir-se a l’Institut Castellar i el 
curs del 2019 es va inaugurar el nou 
equipament, l’Institut Les Garbe-
res, quan el Departament d’Edu-
cació ens va segregar en un insti-
tut independent”, explica.

Amb aquesta vocació “de servei 
públic”, diu Tasias, i amb l’objectiu de  
transmetre la passió pel camp, per la 
jardineria i per l’agricultura, Les Gar-
beres a poc a poc s’ha fet un forat com 
un equipament de referència. Aquest 
curs que està a punt d’acabar, finalit-
za amb 120 estudiants i una quinze-

Cloenda del curs amb la celebració del 10è aniversari dels cicles formatius agraris a Castellar

  Rocío Gómez 

na de professors. Tasias detalla que 
el perfil d’estudiant és de “gent jove 
que ha acabat l’ESO o el batxillerat 
però també persones adultes que 
volen canviar de sector professio-
nal i fan aquesta aposta per estudi-
ar. L’any passat vam tenir moltíssi-
ma demanda. Hem ampliat l’oferta 
d’estudis i anem omplint”. En aquest 
sentit, la directora assegura que una 
de les claus de l’èxit del projecte és 
l’equip docent “professional i com-
promès, l’ànima de Les Garberes”.

oferta formativa de les garberes

L’oferta formativa de Les Garberes ha 
augmentat durant aquesta dècada. 
Si bé aplega els cicles formatius de la 

família agrària, també ofereix altres 
propostes i cursos propis. Tot plegat, 
amb una formació teòrica i pràctica, 
amb una estreta relació amb les em-
preses de proximitat per afavorir la 
inserció laboral dels estudiants.

Concretament, a l’institut es 
pot cursar al cicle formatiu de grau  
superior (CFGS) de Paisatgisme i 
Medi Rutal, i dos cicles formatius de 
grau mitjà (CFGM), el de Jardineria 
i Floristeria i el de Producció Agro-
ecològica.  A més, també s’ofereixen 
el Programa de Formació i Inserció 
(PFI) d’Auxiliar en Jardineria i Vive-
risme, i cursos de formació no regla-
da, una proposta d’especialització del 
sector que l’institut programa en col-

laboració amb l’associació l’ERA de 
Manresa. En aquest cas, l’oferta es 
completa amb el curs bàsic d’arbo-
ricultura i treballs en alçada, curs de 
disseny i càlcul d’instal·lacions de reg, 
horta ecointensiva familiar, manteni-
ment i reparació d’instal·lacions de 
reg o el curs per a l’ús eficient i segur 
d’una motoserra. 

Finalment, a l’Institut del Pla de 
la Bruguera també es pot participar 
en els plans de transferència tecno-
lògica (PATTs), unes jornades tècni-
ques que es fan amb la col·laboració 
de RuralCat i el Departament d’Agri-
cultura sobre recerca i divulgació, que 
s’adrecen als agents del teixit tècnic i 
productiu de l’àmbit agrari català. 

Dilluns va obrir la inscrip-
ció a l’Escola Municipal de 
Persones Adultes Les Teixi-
dores per al curs 2022-2023.  
El centre ofereix el cicle de 
Formació Instrumental; cer-
tificacions d’anglès, català i 
informàtica; un curs per a 
nouvinguts de castellà; li-
teratura; necessitats edu-
catives especials; el gradu-
at d’educació secundària per 
a adults; curs de preparació 
per a les proves d’accés a ci-
cles formatius de grau mitjà 
i de grau superior; el curs de 
preparació per a les proves 
d’accés a la universitat per a 
majors de 25 anys i 45 anys, 
i orientació sobre estudis i 
sortides educatives.

Per al curs que ve in-
clouen Ciutadania i socie-
tat (sessions d’una hora 
setmana per gaudir del 
plaer d’aprendre); Calaix 
de sastre (temes que ens 
preocupen i ens ocupen);  
Viure l’actualitat; Calidosco-
pi: arts, artistes i creadores;  
Com som, com érem! (passat i 
present a través de fotogra-
fies); Orientació (el centre 
ajuda a trobar el camí forma-
tiu de l’alumnat)  i Acredita’t  
(l’Escola Municipal de Perso-
nes Adultes Les Teixidores 
ajuda a acreditar les com-
petències professionals).   
❔ Per a més informació, es 
pot anar presencialment a 
l’escola (carrer dels Pedris-
sos, 9) o trucar al telèfon 
(93 714 83 55), de dilluns a 
divendres de 9.30 a 12.30 h 
i de 18.30 a 21 h. Per correu 
electrònic es pot sol·licitar 
més informació a escola-
dults@castellarvalles.cat  
i a www.castellarvalles.cat/
preinscripcioescoladadults. 

 || REDACCIÓ

Oberta la 
inscripció

E.ADULTS | NOU CURS
EDUCACIÓ | ANIVERSARI

educació
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PP | TERRITORI

El PP de Castellar anuncia que pre-
pararà un pla d’acció per a les urba-
nitzacions, tot un seguit de propos-
tes per tenir cura d’aquestes àrees, 
“perquè rebin un tracte just”. La 
presidenta de la secció local del PP, 
Alicia García, explica que han detec-
tat mancances quant a la gestió dels 
residus, la il·luminació i el manteni-
ment de les voreres i l’asfaltatge “que 
necessiten una millora urgent”.

García reclama accions con-
cretes per revertir la situació i pro-
posa la creació d’un delegat especi-
al per a les urbanitzacions “que no 
només rebi queixes i peticions dels 
veïns, sinó que també vetlli pel bon 
manteniment de les urbanitzaci-
ons”. La presidenta afegeix que una 
altra assignatura pendent és millo-
rar la xarxa de comunicacions. “In-
sistim en el transport públic més 
enllà dels taxis, que ofereixen un 
bon servei però que és clarament 
insuficient”.   || REDACCIÓ

Pla d’acció per a 
les urbanitzacionsL’Ajuntament demana als veïns 

que no accedeixin al medi natural

Trobada dels diversos cossos de seguretat i protecció civil, dilluns passat.  || AJ. CASTELLAR

Vist l’elevat risc d’incendi que s’està vi-
vint al tot el país a causa de l’onada de 
calor i els incendis que s’estan patint a 
Terres de l’Ebre, a la Noguera i al poble 
agermanat de Castellar, Castellar de 
la Ribera (Solsonès), l’Ajuntament ha 
publicat un ban en què demana explíci-
tament a la població no accedir al medi 
natural per evitar possibles accidents 
que puguin provocar foc.

La recomanació es mantindrà 
fins la desactivació del Pla Alfa, que el 
departament d’Interior dimarts ja va 
pujar a nivell 2 (el nivell màxima és el 3) 
al Vallès i que ja afecta a 27 comarques 
catalanes. El ban municipal recorda 
que “cal trucar al 112 en cas de visu-
alitzar foc o columnes de fum en ter-
renys forestals o les seves proximi-
tats”. També prohibeix encendre foc 
excepte autoritzacions excepcionals i 
es prohibeix tirar petards o artefactes 
pirotècnics “a menys de 500 metres 
del sòl forestal”. A més, com que es 
recomana evitar moure’s pel medi na-
tural es prohibeix l’ús de les barbaco-
es de l’àrea d’esbarjo de Castellar Vell 
i també es recomana no utilitzar les 

barbacoes privades “malgrat com-
pleixin la normativa”.

junta local de seguretat

Les autoritats municipals viuen amb 
molta preocupació una situació que ja 
es va posar sobre la taula en la Junta 
Local de Seguretat de dilluns passat.  
El perill d’incendi forestal, accentuat 
per l’onada de calor i la sequera, va ser 
un dels temes principals abordats a la 

MEDI AMBIENT | RISC D’INCENDI

reunió d’aquest òrgan que aplega dife-
rents cossos de seguretat i emergèn-
cies. L’alcalde també va explicar que 
en els darrers dies s’ha fet arribar una 
carta a la Generalitat perquè mantin-
gui obert el Parc de Bombers Volun-
taris de la vila tots els dies de la cam-
panya d’estiu. L’escrit s’ha tramès a la 
Direcció general de Prevenció, Extin-
ció d’Incendis i Salvaments de la Ge-
neralitat.   || REDACCIÓ Alicia Garcia, presidenta del PP. || PP

LLEURE | ONADA DE CALOR

Davant l’afluència massiva d’usua-
ris, especialment els dissabtes i els 
diumenges, l’Ajuntament ha apro-
vat un ban en què s’estableixen 
diverses mesures per promoure 
un ús més cívic dels jocs d’aigua 
de la plaça de Catalunya i del seu 
entorn més immediat. D’entrada, 
hi haurà un nou horari a la instal-
lació: dissabtes i diumenges, de 
10.00 a 14.30 h i de 16.30 a 21.00 h.
De dilluns a divendres es manté 
l’horari de 10.00 a 21.00 h (amb 
parada tècnica de 15.30 a 16.00 h)
Els grups d’usuaris d’activitats de 
l’Estiu Enriquit tindran preferèn-
cia d’accés de dilluns a divendres, 
de 10.00 a 13.00 h. 

L’aforament de l’àrea de 
jocs estarà limitat a 200 perso-
nes. Per tal controlar l’afluèn-
cia d’usuaris, el perímetre de la 
instal·lació queda tancat, amb di-
versos accessos habilitats, i s’es-
tableix un control d’accés els dis-
sabtes i els diumenges.

És prohibit fer pícnic i fumar 
a dins la instal·lació dels jocs d’ai-
gua. No és permès anar seminu 
(només amb banyador) fora de 
la instal·lació.

Així mateix, s’instal·laran 
WC químics i contenidors per a 
les deixalles.   || REDACCIÓ

Ban per regular 
els Jocs d’Aigua

Un ban prohibeix tirar petards a menys de 500 metres del sòl forestal
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El futbol serà 
femení o no serà

Debuta l’equip veterà 
femení de la Unió 
Esportiva Castellar

Fa uns anys que l’entrenador Quim 
Gómez està avesat al món del futbol fe-
mení  a  Castellar i des de fa un temps 
li rondava pel cap formar un equip fe-
mení veterà, però ho trobava compli-
cat perquè “quan tens una certa edat 
és difícil compaginar la vida quoti-
diana amb el futbol”. Fa dos mesos, 
però, la idea es va fer realitat i va en-
grescar una quinzena de dones, la ma-
joria mares de jugadores i jugadores 
del club. Aquestes van avisar a amigues 
i conegudes i en quinze dies ja hi ana-
ven a entrenar una trentena de dones: 
“La majoria van començar de zero, 
però estan aprenent molt ràpid. El 
nostre objectiu és que vinguin amb 
il·lusió, que s’ho passin bé, i si tenen 
ganes i es comprometen, l’any vinent 
competir”, explica Gómez, que junta-
ment amb José Manuel Andreu i Félix 
Moratilla formen el trio d’entrenadors.

Iria Martínez s’ha posat la samar-
reta de portera per sortir a entrenar. 
No li ve de nou, de petita va estar a la 
Unió Esportiva Guineueta, i el fet de re-
prendre l’afició la il·lusiona moltíssim: 
“Necessitava fer un esport, a més un 
esport en què socialitzo amb altres 
dones i fem vincle. Som una tribu”. 
Ella és de les que vol competir l’any vi-
nent, com també ho vol Míriam Vela. 

“El meu somni de petita era jugar 
a futbol, però mai em vaig atrevir 
a manifestar-ho. Vaig  pensar que 
mai no arribaria, però ara, amb 40 
anys, penso que  qualsevol somni es 
pot realitzar a l’edat que sigui. Arri-
bo a casa després de l’entrenament 
d’una altra manera, contenta, ani-
mada”. Elisabeth Folguera no tenia 
cap relació amb el club fins ara. Es 
va assabentar a través de l’AMPA del 
Mestre Pla. “Al principi vaig dir que 
no perquè l’últim cop que vaig jugar 
em vaig trencar el braç, però al final 
em vaig animar per obligar-me a fer 
esport. Quan vaig venir el primer dia 
em va agradar molt, m’ho vaig pas-
sar superbé. M’agrada tot, els exer-
cicis que fem a l’entrenament, les 
companyes i els entrenadors. Tot. I 
a més, és molt important que hi hagi 
visibilitat del futbol femení”. Clàudia 
Moya baixa la mitjana d’edat de l’equip 
perquè en té 21. Havia jugat dos anys a 
la Unió Esportiva i ara reprèn aquest 
esport que li encanta: “M’agradaria 
fer partits perquè el que em moti-
va és entrenar entre setmana i des-
prés el cap de setmana competir. 
Crec que les companyes que no ha-
vien jugat mai estan aprenent molt 
ràpid i a més, hi ha molta companyo-
nia  entre nosaltres”.

La presentació del nou equip es 
va fer en el marc del XXIV Torneig de 
Futbol Joan Cortiella, que es va cele-
brar durant tot el cap de setmana al 
camp de futbol municipal. “La Unió 
Esportiva Castellar està apostant 
pel futbol femení i aquesta opció de 
les veteranes ens ha arribat quan 

A dalt, foto de grup el dia de l’estrena de l’equip veterà femení, durant 

el torneig Joan Cortiella, amb els regidors d’Esports i Feminisme i el 

president de la  Unió Esportiva Castellar. A baix, les jugadores, que 

entrenen dilluns i divendres a partir de les 21.15 hores. || C. D. 

  Cristina Domene

elles mateixes ens han demanat 
poder fer un equip. Ens van reunir 
i els vam donar el vistiplau encan-
tats de la vida”, detalla el president 
de l’entitat, Miki Vilanova.

La regidora de Feminisme, Ànge-
la Bailén, i el regidor d’Esports i exfut-
bolista, Nakor Bueno, no es van voler 
perdre la posada de llarg d’aquest nou 
equip, i van ser presents a l’estrena: 
“Qualsevol iniciativa que serveixi 
per empoderar les dones és ben re-
buda. Per a mi són unes valentes, 
perquè les dones adultes no tenen 
referents al futbol...  Tot el que sigui 
màxima presència i visibilitzar-les 
em sembla fantàstic. Fa goig que 
a l’esport rei hi hagi molta dona”. 
Bueno, per la seva banda, qualifica 
la iniciativa d’espectacular: “Tot el 
que sigui fomentar l’esport femení, 
poder créixer, practicar-lo i a sobre 
passar-s’ho bé amb amigues em sem-
bla fenomenal”.  
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Un fort aiguat el 16 de juny del 1992 –
un mes i nou dies abans de la cerimò-
nia d’inauguració dels jocs– va caure 
sobre Castellar i va aigualir en part 
la rebuda de la flama al seu pas per la 
vila. D’això ja fa 30 anys i unes 2.000 
persones van sortir al carrer, desafiant 
la pluja, disposats a rebre els porta-
dors de les torxes en un poble que ales-
hores s’acostava als 14.000 habitants. 

La comitiva arribava de Saba-
dell i anava en direcció cap a Terrassa, 
Granollers i Vic, en la mateixa jorna-
da. La torxa feia dos relleus al seu pas 
per la vila, un a l’entrada del poble, a 
la carretera de Sabadell (B-124), i l’al-
tre al centre, a l’actual plaça del Mi-
rador. “El recorregut era de paga-
ment, si volies que passés la torxa 
pel teu poble. Una mica a l’estil de 
les voltes ciclistes”, explicava ara 
fa cinc anys a L’Actual Antoni Mora, 

D’aquesta foto en fa ara 30 anys...
Dijous va fer 30 anys 
del pas de la flama 
olímpica per Castellar, 
que es va fer sense 
rellevistes de la vila

  Jordi Rius

El portador de la torxa al seu pas pel carrer Passeig sota una pluja intensa. || ARXIU

que va ser regidor d’Esports entre el 
1991 i el 1995.

Cap castellarenc va participar 
en el relleu de la flama i el rebuig era 
evident amb diverses estelades pels 
carrers i una enorme senyera amb el 
lema Catalunya is not Spain que es va 
desplegar des dels pisos de Banc de 
Sabadell quan passava el portador 
de la torxa. 

De fet, moltes de les persones 
dels que reclamaven presència cata-
lana als jocs van formar el 1988 l’As-
sociació per a la Delegació Olímpica 
de Catalunya, que va arribar a tenir 
delegacions a tot Catalunya. La dele-
gació de Castellar del Vallès va arri-
bar a comptar amb una quarantena 
de membres, entre els quals hi havia 
Jordi Fusté, actual membre de CAL 
Castellar. “Vam lluitar perquè hi ha-
gués una selecció catalana pròpia”, 
segons recordava Fusté ara fa 10 anys. 
en aquest setmanari. Entre les acci-
ons que es van portar a terme, “totes 
petites perquè aleshores els mit-
jans de comunicació no se’n feien 
ressò”, es va anar a Birmingham, on 
estava reunit el Comitè Olímpic In-
ternacional a fer pressió o a la inau-
guració de l’Estadi Olímpic amb la ce-
lebració dels Mundials d’Atletisme el 
1989. L’ADOC es va dissoldre el 1991, 
un any abans dels jocs. 

HISTÒRIA | JOCS OLÍMPICS

Actes previs 
al dia per 
Alliberament 
LGTBIQ+
La presentació del projecte “Jo soc. 
Una declaració sobre el gènere i la 
sexualitat” donarà el tret de sor-
tida dimecres vinent al gruix de 
les activitats organitzades a Cas-
tellar del Vallès amb motiu del 
Dia per l’alliberament Lesbià, Gai, 
Transsexual, Bisexual, Intersexu-
al i Queer que es commemora cada 
28 de juny i que a la vila s’han aple-
gat enguany sota el lema “Caste-
llar per l’Orgull 2022”.

L’acte, que tindrà lloc a les 19 
hores a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu, s’ha organitzat amb l’ob-
jectiu de donar visibilitat a aquest 
projecte que es va iniciar l’any pas-
sat amb la publicació d’un mono-
gràfic en paper i de diversos víde-
os amb testimonis que reivindiquen 
les diferents formes de ser i estimar 
i donar suport a totes les persones 
del col·lectiu LGTBIQ+. Ara, les 
actuacions es completen amb una 
exposició que s’inaugurarà el ma-
teix 22 de juny al vestíbul de l’Ate-
neu i que a partir del dia 23, i fins 
al 28 de juny, es podrà visitar al del 
Mercat Municipal. 

DIADA | 28 DE JUNY
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

És tan evident com que el sol crema, 
que hem acabat farts de moltes 
coses, saturats, i volem temps per 
recuperar la calma i l’estabilitat 
emocional. Hem acabat farts de sa-
crificis per la pandèmia, d’escoltar 
i llegir mentides sobre solucions 
miraculoses, de la histèria per una 
llibertat irracional arreu, d’inútils 
esbroncades  parlamentàries que 
no porten més que a la crispació 
inacabable, d’assassinats brutals 
de dones, d’abusos de tota mena, 
d’animalades sense fi a les xarxes, 
de la precarietat laboral i alimentà-
ria que molts pateixen, de la comè-
dia dels nostres polítics catalans; 
farts de paraules i promeses buides 
i incomplides, de consignes i aren-
gues irracionals, de confrontaci-
ons... Estem farts que ens maregin, 
saturats d’informacions dubtoses. 
Volem fets, clars i efectius, respon-
sabilitat. Però sobretot desitgem 
ara com mai que no ens atabalin 
més. Prou. Necessitem relaxació i 
repòs per poder pair la indigestió 
d’estupideses i tensions a què hem 
estat sotmesos durant més de dos 
anys. Volem viure mitjanament sa-
tisfets, però mai inconscients. Que 
gaudiu amb salut de les millors va-
cances o descans possible. Tothom 
ho necessita.

Farts d’irracionalitats, 
necessitats de repòs

 Josep Manel Martí S.

LES  FOTOS

En el marc de la programació del Dia de la Salut de les Dones, Castellar del 
Vallès ha estrenat avui l’itinerari de natura “Camina, sent i cuida’t”, un nou 
recorregut de 3,5 km pels entorns de la vila que proposa una experiència 
sensorial de relació amb la natura i el bosc. La iniciativa, impulsada per les 
regidories de Feminisme i Esports amb la col·laboració del Centre Excursi-
onista de Castellar, és complementària al projecte Banys de Bosc, que ofe-
reix caminades i estades al bosc amb efecte terapèutic i guaridor. A diferèn-
cia d’aquest, però, compta amb un recorregut una mica més exigent, de 190 
metres de desnivell positiu, que és apte per a totes les edats.
L’itinerari compta amb diversos cartells posats en arbres que conviden a fer 
una escolta activa del bosc. Aquests rètols inclouen missatges com ara “Re-
pecta’m”, “Cuida’m”, “Escolta’m”, “Estima’m” o “Relaxa’m” i es poden anar 
trobant al llarg d’un recorregut circular que té l’era d’en Petasques com a 
punt de sortida i arribada i passa per espais com la font dels Casots, el men-
hir de pedra seca del CEC i el pla del Palau. A la sortida que s’ha fet avui han 
participat una trentena de persones.  || TEXT: REDACCIÓ / FOTO.: CEDIDA

Castellar estrena un itinerari d’escolta activa de la 
natura i el bosc

Des de fa més de cinc anys Idiomes Castellar treballa amb l’IES Castellar 
oferint un curs de preparació de l’examen del First de 20 hores al mateix 
institut. En finalitzar el curs s’organitza un examen oficial al mateix insti-
tut. Aquest any l’examen va ser el dissabte 5 de març i s’hi van presentar 
un total de 34 candidats. El nombre de candidats augmenta any rere any. 
Aquest dimecres, Idiomes Castellar va organitzar un petit acte a la sala 
d’actes del Mirador de Castellar del Vallès. Aquest acte va consistir en 
l’entrega de certificats de l’examen. Idiomes Castellar va aprofitar l’oca-
sió per animar els alumnes de l’institut a continuar amb el seu aprenen-
tatge de l’anglès i com a incentiu els alumnes tenen matrícula gratuïta per 
haver aprovat l’examen. Idiomes Castellar és un centre preparador acre-
ditat per Exams Catalunya i a més a més compta amb professorat expert 
no només a preparar alumnes pels diferents exàmens oficials de Cam-
bridge sinó que a més a més és examinador oficial certificat per Cambridge. 
En acabar l’acte es fa oferir un petit refrigeri a tots els assistents. Idiomes 
Castellar vol donar les gràcies al poble de Castellar per tot el seu suport du-
rant més de 30 anys.  || TEXT: REDACCIÓ / FOTO: CEDIDA

Idiomes Castellar lliura diplomes de First Certificate
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opinió

 Ignasi Giménez*

es de fa dècades els 
castellarencs i caste-
llarenques patim una 
mancança històrica 
d’infraestructures vi-

àries. Aquest dèficit ha suposat un 
gran inconvenient per a la vida quo-
tidiana de milers de veïns i veïnes 
de la vila, i un llast per a les nostres 
empreses i el nostre teixit produc-
tiu. Una de les grans prioritats dels 
darrers anys ha estat el fet d’aconse-
guir la connexió de la carretera B-124 
amb les vies ràpides de comunicació 
de la comarca sense haver de creuar 
el nucli urbà de Sabadell. La manca 
d’aquesta infraestructura no només 
ofega l’economia castellarenca i obli-
ga molts dels nostres conciutadans 
i conciutadanes a perdre temps en 
els embussos que es creen a la Gran 
Via o l’avinguda d’Estrasburg, sinó 
que també genera importants pro-
blemes de qualitat de l’aire i conta-
minació acústica als nostres veïns i 

D
La connexió amb la C-58, 
en marxa

veïnes de Sabadell.
Per totes aquestes raons, volem 
aplaudir el compromís que va anun-
ciar la ministra de Transports i Mobi-
litat, Raquel Sánchez, de tirar enda-
vant l’enllaç de Castellar amb la C-58.
El “compromís ferm”, en paraules de 
la mateixa ministra, de completar la 
circumval·lació viària del nord de Sa-
badell entre Terrassa i Castellar és 
fruit de la col·laboració entre la Gene-
ralitat, els ajuntaments de Sabadell, 
Terrassa i Castellar i el mateix minis-
teri. Tal com estableix l’acord, la Ge-
neralitat s’encarregarà de tramitar, 
projectar i executar les obres, men-
tre que l’Estat serà qui les finançarà.
Més enllà de mostrar la nostra satis-
facció pel que serà l’acord definitiu 
per desencallar la connexió, volem 
deixar palès que vetllarem perquè el 
projecte sigui una realitat al més aviat 
possible. Malauradament hem assis-
tit a massa projectes que al final han 
quedat en via morta, fos per raons po-
lítiques, econòmiques o mediambien-
tals, i no ens podem permetre el luxe 
de demorar més una infraestructura 
tan vital com aquesta.
Felicitem-nos per aquest gran avenç!

*Alcalde

uan els mitjans audi-
ovisuals fan alguna 
referència a la plaça 
Colón de Madrid, em 
venen a la memòria 

la gran quantitat d’emocions que hi 
tinc ancorades de quan la freqüen-
tava. No és que en cap moment jo 
hagi participat en les concentraci-
ons surrealistes de les quals és tes-
timoni aquella plaça, no. La meva 
presència era a causa de motius 
totalment oposats, motius lligats a 
una determinada parcel·la de la cul-
tura catalana. Es tractava d’unes 
exposicions de pintura de quatre 
dies de durada, consistents en una 
mostra de pintura catalana que el 
Cercle Català de Madrid organitza-
va i ubicava en aquella plaça en les 
seves primeres edicions a principis 
dels anys noranta, i que va arribar a 
reunir més de 150 pintors de la nos-
tra terra. Posteriorment, la ubicació 
d’aquesta mostra es va anar tras-
lladant pel passeig de Recoletos, el 
de la Castellana, la plaça de Salva-
dor Dalí i la de Sánchez Bustillo, si-
tuada aquesta al davant mateix del 
museu Reina Sofía.
Com a pintor participant, que vaig 
ser-ho durant uns vint anys, vaig 
tenir l’oportunitat d’arreplegar un 
munt de molt diverses anècdotes. 
Unes foren divertides, d’altres molt 
emotives, també n’hi van haver de 
més aviat tristes i algunes que real-
ment van ser lamentables.
En aquells temps era un espectacle 
veure desfilar tot empolainat pel da-
vant dels estands el veïnat conserva-
dor dels barris de Serrano i de Sala-
manca, que acudia de forma fidel i 

 Calçat susceptible. || JOAN MUNDET

Plaça Colón

Q PLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

 Joan Juni *

urant les últimes set-
manes estem veient 
els efectes del dèfi-
cit d’inversió que pa-
teix Catalunya: au-

topistes col·lapsades, accidents 
ferroviaris i problemes als ports 
i  aeroports.
Deficiències que afecten el dia a 
dia dels catalans i atempten con-
tra la nostra seguretat i mobilitat. 
Per seguir avançant cap a una so-
cietat pròspera, necessitem inver-
sió. I és que el nostre país repre-
senta més del 18% de la població 
de l’Estat, i genera més del 19% del 
seu PIB, és un insult i una aberra-
ció econòmica que només s’executi 
el 36% d’allò que, segons Madrid, 
ens mereixem.  Estem cansats que 
no passem de les paraules als fets. 

D

Connexió de la B-124 
amb la Ronda Nord de 
Sabadell

Com a pintor, vaig 

tenir l’oportunitat 

d’arreplegar un 

munt d’anècdotes

puntual a les convocatòries de  pri-
mavera i de tardor.
Durant quatre dies i dues vegades  
l’any, els participants teníem l’oca-
sió de conèixer els galeristes de la 
zona, marxants d’art, i algun col-
leccionista disposat a arriscar-se 
amb l’adquisició de nous valors 
creatius de més enllà de la Puer-
ta de Alcalá. 
Val a dir que, generalment, el con-
tacte i el tracte rebut per part dels 
visitants solia ser d’allò més correc-
te, educat i amable. També sovint 
però, el fet de sentir-nos parlar a 
tants catalans junts en un sol esde-
veniment era motiu de certs comen-
taris jocosos i, cal reconèixer, que en 
ocasions hi dedicaven  més atenció 
al diferencial lingüístic que no pas 

a les mateixes pintures.
Mai, o quasi bé mai, es barrejava la 
política en les converses, i l’inter-
canvi d’opinions se centrava en els 
preus, estils i tècniques pictòriques. 
Dic, però, “quasi bé mai”, perquè sí 
que va haver-hi algunes excepcions, 
de les quals no puc estar-me de des-
tacar-ne una de sonada.
Un diumenge, a una hora punta de 
concurrència i en plena efervescèn-
cia de visites, dues senyores amb el 
coll ben estirat i amb l’aparença de 
ser les representants d’una boti-
ga ambulant de Tiffany, anaven pel 
passadís central a pas lent i amb una 
mirada desafiant  proclamaven  en 
veu alta les seves reflexions, entre 
elles la de: “Esto lo montamos noso-
tros en la plaza de Cataluña y nos lo 

queman, que vergüenza!”.
L’endemà vam saber que aquella 
matinada va haver-hi un conat d’in-
cendi en un dels nostres estands de 
pintura. Afortunadament, la ràpida 
i eficaç actuació del servei de segu-
retat va aconseguir que els danys 
fossin molt inferiors als segurament 
desitjats per l’autor, autors, o auto-
res, d’aquella barbaritat tan gran 
com la bandera que anys després va 
començar a presidir aquella plaça. 
El balanç de les experiències cultu-
rals viscudes arran d’aquelles ex-
posicions a la plaça Colón no deixo 
de valorar-lo com a altament posi-
tiu, encara que no puc evitar que 
aquell nom em provoqui un senti-
ment agredolç, acompanyat d’una 
certa esgarrifança. 

I aquest divendres passat, hem 
pogut veure un clar exemple amb la 
presència de la  ministra de Trans-
ports i Mobilitat, Raquel Sánchez, 
a explicar el que ja sabem i que ja 
fa dècades que hauria d’estar fet i 
en funcionament.
Creiem que el traçat d’aques-
ta infraestructura és molt clar 
i està acordat entre tots els mu-
nicipis implicats.  
És una infraestructura planera 
sense gaires dificultats orogràfi-
ques. El tram més complex és la 
connexió amb la carretera de Cas-
tellar. Referent aquest punt, des de 
Junts per Castellar estem d’acord 
a soterrar el tram entre el nord de 
Sant Julià amb el sud de Can Deu, 
per posteriorment travessar l’oro-
grafia del Ripoll fins a la carrete-
ra de Castellar a través d’un via-
ducte. Amb aquesta proposta no 
s’haurà de tallar cap arbre del ja 
malmès bosc de Can Deu.
Durant l’acte, lamentem que els 
tres alcaldes socialistes no apro-
fitessin la visita de la ministra 
per mostrar el seu rebuig al dè-
ficit d’inversió del Govern cen-
tral a Catalunya i la poca vergo-

nya dels funcionaris espanyols a 
l’hora d’executar els pressupos-
tos aprovats. Tanmateix, no els va 
faltar temps per criticar que cap 
representant de la Generalitat va 
fer acte de presència. 
Amb aquestes accions queda 
palès quins són els interessos 
dels alcaldes implicats. Sembla 
que és més important la política 
partidista que no pas la defensa 
dels interessos dels ciutadans.
De totes maneres, encara que cri-
tiquem aquesta posada en esce-
na, que amb una nota de premsa 
hauria estat suficient, celebrem 
que al final sigui la Generalitat qui 
planifica i adjudica les obres, i que 
després passi la factura a Madrid. 
Ara que aquesta infraestructu-
ra la planifica la Generalitat, des 
de Junts per Castellar proposa-
rem que en el disseny del viaduc-
te s’incorpori l’estructura per a 
les futures vies del tren, evitant 
així la construcció d’un segon vi-
aducte, reduint-ne els costos de 
l’arribada del tren a Castellar i 
el seu impacte mediambiental.

* Junts per Castellar
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Una selectivitat encara 
marcada per la crisi 
de la pandèmia

Tot i la recomanació de dur mascare-
ta, aquest any les proves de la selec-
tivitat s’han tornat a assemblar a les 
que es feien en l’època prepandèmi-
ca. De fet, segons testimonis d’estu-
diants, les mascaretes van ser testi-
monials a les atapeïdes aules. Ara bé, 
el tractament de les matèries aquest 
curs encara arrossega els efectes de 
la pandèmia, amb unes proves una 
mica diferents per  adaptar-les als te-
maris afectats per la situació excep-
cional que s’ha viscut des del 2020.

Els exàmens de la selectivitat 
han començat aquest dimarts per a 
més de 40.000 estudiants catalans, 
140 dels quals procedents dels ins-
tituts  Castellar i Puig de la Creu, a 
banda d’un nombre indeterminat 
d’alumnes castellarencs que han 
fet altres formacions fora del mu-
nicipi i que els donen l’oportunitat 
de fer la selectivitat. En el cas dels Alumnes castellarencs de l’INS Castellar (a dalt) i el Puig de la Creu dimarts al matí, el primer dia de selectivitat. || CEDIDES

El gruix dels estudiants castellarencs procedeix 
dels instituts Castellar i Puig de la Creu

centres castellarencs, els alumnes 
de l’Institut Puig de la Creu s’han 
desplaçat a la facultat de Filosofia i 
Lletres de la UAB i els del Castellar 
a la Facultat de Ciències Polítiques,  
també de la UAB. 

En els tres dies (del 14 al 16 de 
juny), en comptes de quatre, la no-
vetat principal és que ha canviat la 
manera d’escollir l’idioma en què 
es volen fer les proves. En concret, 
es podia fer a través d’un formulari 
anònim que s’ha repartit als alumnes 
en el primer examen. Amb aquesta 
estratègia es vol donar compliment 
a la sentència de l’abril del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
que va determinar que prioritzar el 
català a l’hora de repartir els exà-
mens de les PAU 2021 va vulnerar els 
drets fonamentals dels estudiants.

Les notes es publicaran el 29 
de juny, moment en el qual els i les 
joves podran començar a planifi-
car el seu futur si opten per anar a 
la universitat.  

 Redacció
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El CB Castellar, un any més a Copa!

Si fa tres setmanes la permanència a 
Copa Catalunya era pràcticament una 
quimera, diumenge el CB Castellar va 
demostrar tot el contrari, ja que va su-
perar en el segon partit del play-out 
de descens l’AD Torreforta (64-65), i 
va aconseguir mantenir-se una tem-
porada més en la màxima categoria 
del bàsquet català, la que serà la cin-
quena consecutiva després de l’as-
cens del 2018.  L’equip groc-i-negre 
només necessitava mantenir l’avera-
ge en positiu a Tarragona i fins i tot es 
va permetre el luxe de perdre el par-
tit al Casal Riu Clar, ja que la renda de 
13 punts en la victòria de la setmana 
anterior (76-63) feia possible aquest 
fet en una eliminatòria d’anada i tor-
nada. Els de Quim P. Alarcón no van 
voler arriscar i va guanyar un partit 
en què el rival es va deixar anar en 
l’últim quart.

El Torreforta de Rafael Padín, 
però, no va posar fàcils les coses als 
visitants, que van sobreviure al 18-15 
inicial a base de triples, amb encerts 
de Pau Viladomat, Jordi Costa, Al-
bert Germà i Albert Cadafalch. Com 
en el partit d’anada, el tir des del 
perímetre van permetre mantenir 
amb vida els groc-i-negres, que en el 
segon quart eren capaços de redu-
ir la renda a només un punt (31-30) 
i va aguantar el pols dels tarrago-
nins, amb més urgències per trac-
tar d’ampliar les diferències.

En el tercer període, els de Padín 
treien suc del bonus, amb 9 punts dels 
17 aconseguits, fets des del tir lliure 
(9/11), mentre que els castellarencs 

El CB Castellar celebra la permanència al Casal Riu Clar de Tarragona.|| CEDIDA

La victòria en el grup D del Campionat de Catalunya de Clubs certifica pujar al grup C per a la temporada que ve

es mantenien amb tres triples (Cada 
i dos de Marc Figueras) per acabar 
tres per sota (48-45).

Però la balança es va decantar 
finalment en l’últim període, en què 
els de Tarragona es van desinflar en 
la part final del partit quan van veure 
que la proesa no era possible. Tres tri-
ples consecutius de Germà (2) i David 
Junyent van suposar el segon avantat-
ge castellarenc del partit, a poc més de 
quatre pel final, tot i un parcial de 7-0 
posterior dels de Tarragona.

Els tirs lliures tornaven a ser 
decisius, aquesta vegada per als cas-
tellarencs. Un 9/13 en els últims dos 
minuts i el poc encert local en el mar-
cador –amb només tres punts en dos 
minuts i des de tir lliure– feien albirar 
la permanència del CB Castellar en 
l’horitzó de la Costa Daurada.

Els de Quim P. Alarcón seran 
un any més equip de Copa Catalunya 
després de tres temporades molt es-
tranyes a causa de la pandèmia, on no 
van poder acabar en el 2020 i en el 2021 
no van existir els descensos després 
d’una lligueta molt breu. Aquesta s’ha 
jugat en dues fases en què des del sisè 
a l’últim classificat de cada grup han 
hagut de lluitar per la permanència i 
només els 15 millors cinc primers han 
pogut lluitar per l’ascens.

L’equip seguirà per cinquè any 
consecutiu a Copa, després d’haver 
recuperat la categoria en la 2017-18, 
un any després d’haver-la perdut.

“En el primer partit vam ser 
molt superiors, amb una defensa 
que ens va obligar a tirar molts tri-
ples, en què podíem haver acabat 
amb una diferència molt més àm-
plia d’haver tingut més encert. En 
el segon, ells van millorar respec-

 Albert San Andrés

te a l’anada i van posar més èmfasi 
defensiu en diversos jugadors im-
portants. Però en el moment clau 
vam ser capaços de treure el mi-
llor de nosaltres”, analitza el capi-
tà de l’equip, Albert Germà, un dels 
jugadors amb millors números de la 
temporada de l’equip i que ha qua-
llat un final de temporada insupera-
ble. “Hem millorat molt defensiva-
ment i per això hem sabut guanyar 
molts partits”, afegeix.

“Aquesta temporada ha estat 
molt dura per l’equip. Ens ha tocat 

reviure de nou la pitjor part de la 
pandèmia, amb l’ajornament de 
molts partits, que després hem 
hagut de jugar de cop, hem arribat 
a jugar quatre en només una setma-
na”, remarca el triplista.

La temporada per al CB Caste-
llar ha estat molt complicada i els obs-
tacles que ha hagut de superar l’equip 
de Pérez-Alarcón han estat innume-
rables: “Hem tingut lesions de juga-
dors importants com el Cada que ha 
estat sis mesos fora, dues baixes i 
alguns problemes extraesportius. 

S’ha fet una temporada duríssi-
ma, però tot i això, hem treballat i 
sabut continuar creient en nosal-
tres. Això ens ha fet créixer molt 
com a equip. Al principi concedíem 
molt als rivals en diferents facetes i 
a base de treball s’han pogut millo-
rar conceptes i jugar amb les idees 
molt clares, sense complicar-nos la 
vida i sent més resolutius i efectius, 
fent un pas endavant”.

I és que realment, pocs creien 
que aquest equip aconseguís la per-
manència a Copa i, tot i això, en la pri-
mera fase no va ser el pitjor, passant 
pel davant del CB Lliçà i el Bàsquet 
Pia, dos rivals que han perdut la cate-
goria. En la segona fase, l’equip va sal-
var els mobles en l’últim partit contra 
el CN Tàrrega, per superar posterior-
ment el play-out: “Quan tot pintava 
malament ho hem tornat a tirar en-
davant, demostrant de nou el que 
som. Té molt mèrit el que s’ha acon-
seguit, ja que possiblement l’equip 
no tenia prou nivell, però en el play-
out s’ha recorregut a la veterania 
i al caràcter per treure-ho, pel fet 
que coneixíem el que era”, conclou.

El CB Granollers ha estat el gua-
nyador de la Final8 i és el nou cam-
pió de Catalunya, i ha aconseguit una 
plaça a Lliga EBA, després de superar 
en la final el JAC Sants per 65 a 59. El 
CB Ripollet del tècnic Raúl Jodra, que 
va aconseguir l’últim ascens a Copa 
pel Castellar, ha acabat tercer. 

Els equips que perden la catego-
ria després de la disputa del play-out 
són el Torreforta, el Vedruna Gràcia i 
el CB Castellbisbal, que acompanya-
ran el CB Ramon Llull, el CB Sant 
Josep, el CB Lliçà, el Bàsquet Pia, el 
CEB Pallejà i el CN Tàrrega.   

La petita dels Alcaraz, la Ivet, va 
aconseguir un segon lloc en la gene-
ral en la VIII edició de la Tondo Kids 
disputada a Sant Joan de les Fonts. 
La ciclista també va ser segona de 
la general pel darrere de la seva 
companya al Top Conserge, Anna 

Carreras. També va ser segona per 
equips. D’altra banda, el seu germà 
Oriol continua patint els mateixos 
problemes físics de fa uns mesos 
i només va poder acabar en el lloc 
50 en la cursa que el seu equip va 
disputar a Vitòria (Euskadi).

Ivet Alcaraz, segona 
en la cursa de Sant 
Joan de les Fonts
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Els Capel, talent castellarenc al Caldes 
L’Arnau i l’Artur desenvolupen la seva carrera esportiva al club del Vallès Oriental, on ja han estat campions d’Espanya 

Tenen només 15 anys i ja han tocat el 
cel de l’hoquei patins amb les mans. 
Els germans Capel, dos bessons cas-
tellarencs, van proclamar-se cam-
pions d’Espanya amb el CH Caldes 
Rècam Làser i tenen un futur pro-
metedor en el món de l’estic.

L’Artur i l’Arnau van fer els seus 
primers passos amb els patins a l’HC 
Castellar amb només quatre anys, se-
guint l’exemple del seu germà gran 
Martí. Poc podien pensar llavors que 
aquest seria el seu esport principal, 
després d’haver provat també l’at-
letisme i el futbol sala. “L’hoquei és 
un esport diferent i és el que més 
ens va cridar l’atenció. És un es-
port en què no juga tanta gent i si 
ets bo i treballes pots arribar ben 
amunt”, admet l’Arnau.

L’equip grana va ser la millor 
opció per tenir el primer contacte 
amb l’esport. Hi van aprendre els fo-
naments i les normes bàsiques, però 
tres anys després, l’ambició per gua-
nyar els va portar a l’HC Sentmenat. 
“Del Castellar vam marxar perquè 
volíem jugar en un equip de més ni-
vell i per això vam escollir Sentme-
nat. Després de dos anys allà, va 
sorgir l’opció del Caldes, que va 
ser la millor per seguir creixent”, 
afirma l’Artur. L’estada a Sentmenat 
els va permetre agafar el seu lloc a 
la pista i és on l’Arnau va decidir col-
locar-se sota pals, després d’haver-ho 
provat a Castellar.

El CH Caldes ja és un altre ni-
vell. Amb el patrocini de Rècam 

 Albert San Andrés

L’Arnau i l’Artur presenten un futur prometedor al CH Caldes, on els agradaria arribar al primer equip. || CEDIDA

Làser i amb la coordinació d’Edu-
ard Candami, el club s’ha posicionat 
com un dels millors equips d’Espa-
nya i Europa, i ha creat una estruc-
tura en què la base és el fonament del 
club. Masculí i femení van de bracet 
per assegurar el creixement d’un 
dels millors planters de l’actualitat i 
on altres castellarenques com Mery 
Ballesta estan fent carrera com a 
portera del primer equip i entrena-
dora de la base. 

“Un dia a la setmana feia una 
tecnificació de porters a Caldes 
amb Cesc Campor —aleshores por-
ter del primer equip— i ell ens va ofe-
rir provar”, explica l’Arnau sobre 
com van aterrar al club del Vallès 
Oriental. “És molt divertit ser en un 
club on el nivell d’exigència és alt. 
S’ha de treballar molt als entre-
naments, i jugar en un equip gran 
sempre és una motivació extra. A 
l’equip hi ha molta competència i 
sempre queden dos jugadors fora, 
així que no es pot abaixar la guàr-
dia”, remarca l’Arnau, amb la con-
firmació del seu germà. Saber que 
poden arribar al primer equip els 
motiva encara més per seguir crei-
xent. “Arribar al primer equip és 
un somni que creiem que és possi-
ble si tots dos seguim treballant en 
aquesta línia” , afirmen.

A l’infantil del Caldes tot els 
ha anat rodat i aquesta temporada 
han estat subcampions de Catalu-
nya i Campions d’Espanya, han tocat 
el cel amb les mans. El CE Noia ha 
estat el seu gran rival, ja que els va 
superar per 4-5 en la fase catalana i 
se’n van venjar en el campionat es-

panyol, amb una contundent gole-
jada per 8-2. Els dos estudiants de 
l’INS Castellar van ser rellevants per 
al seu equip, ja que l’Arnau va ser el 
porter menys golejat de la fase esta-
tal i l’Artur hi va col·laborar amb dos 
gols. “Va ser una fase complicada, 
tot i que el Campionat de Catalu-
nya va ser molt més difícil per les 
circumstàncies que van acompa-

nyar”, remarca l’Artur. 
Després d’aquesta fase, s’han 

classificat per jugar els campionats 
d’Europa a Blanes del mes d’octubre 
que ve, on esperen quallar una bona 
actuació, contra alguns dels millors 
planters europeus.

L’Artur i l’Arnau tenen un excel-
lent futur i poden agafar el relleu de 
l’altra nissaga castellarenca en el món 

de l’hoquei patins, els germans Oriol 
i Ferran Garcia que, sorgits del FC 
Barcelona, han arribat a jugar en la 
màxima competició i el màxim nivell.

“Tornar al Castellar en el 
futur seria una bona experièn-
cia i no ho descartem”, conclouen 
els dos bessons, que confien poder 
arribar a jugar junts a l’elit de l’ho-
quei patins.
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El podi de l’atleta Mohamed El Had-
dad va ser només un dels molts èxits 
aconseguits pel Club Atlètic Caste-
llar el cap de setmana passat.

A la VI Milla Urbana de Canet 
de Mar, la calor extrema no va fre-
nar el fondista del club verd, que va 
pujar al tercer esglaó del podi en la 
cursa màster. El Haddad va mar-
car un temps de 5:24,33 per pujar 
al podi, mentre que el seu company 
Enric Vallmitjana va acabar en se-
tena posició.

A Mollet del Vallès, en el Cam-
pionat del Vallès, la prova dels 800 m 
femenins es convertia en l’Olimp per 
al club castellarenc, Paola Clermont 

El Haddad, podi a Canet
Jornada de bons resultats per als atletes del Club Atlètic Castellar

ATLETISME | CA CASTELLAR

El Torneig Joan Cortiella va tornar 
a omplir les grades de l’estadi del 
mateix nom, una vegada la tempo-
rada s’ha acabat. La XXIV edició 
i V Memorial ha tornat a deixar 
l’estampa dels torneigs d’abans de 
la pandèmia, amb les mascaretes 
desterrades i el futbol com a pro-
tagonista principal.

Des de divendres, els partits 
es van anar succeint sobre la gespa 
de l’estadi, on tots els equips de 
base es van enfrontar a rivals valle-
sans com el Badia, l’Aristoi, el Can 
Rull i el Polinyà. Dissabte i diumen-
ge la tònica va ser la mateixa i era 
al migdia de l’última jornada, com 

és tradicional, que el club va retre 
homenatge a la figura del Curti, en 
què l’alcalde, Ignasi Giménez; el re-
gidor d’Esports, Nakor Bueno, i el 
president del club, Miki Vilanova, 
van fer entrega a la seva vídua, Fina 
Moré, d’un ram de flors, envoltats 
de la canalla que tant va cuidar el 
porter castellarenc.

A banda, el club va fer diver-
sos sorteigs, entre els quals van 
destacar quatre dinars per a dues 
persones al Restaurant Frutos i 
diversos més de material espor-
tiu, a més de la venda de produc-
tes esportius i alimentaris amb la 
marca del club.  || A. S. A.

Nova edició d’èxit del 
Torneig Joan Cortiella

FUTBOL | TORNEIG

es va proclamar campiona del Vallès 
amb un temps de 2:20,53 –una rebai-
xa novament vuit segons– seguida 
de la seva companya Berta López 
(2:25,00) i de Laia Romero (2:27,54).

En llançament del martell, la 
campiona Carla Serral no va deixar 
passar l’oportunitat d’aconseguir un 
nou títol, imposant-se amb un llan-
çament de 44,63 m. En quart lloc, va 
quedar Júlia Muñoz (36,81 m), que 
també va obtenir la vuitena plaça en 
disc (23,8 m).

L’equip del 4x400 mixt també 
es va unir a la festa i va guanyar amb 
l’equip integrat per Berta López, 
Paola Clermont, Saúl Corral i Eric 

Haba, amb un temps de 3:51,32. 
Montse Rodríguez es va imposar 
als 3000 m obstacles, que va obte-
nir un nou rècord màster del club 
amb 12:12,44.

Lluís Toledo va ser tercer en 
salt d’alçada (1,92) i Meixi Chacón 
va marcar un nou rècord del CAC en 
triple salt, amb 10,67 m. En el 4x100 
femení, el quartet format per Eguía, 
Chacón, Hernández i Zorrilla (54,59) 
va acabar en quart lloc.

D’altra banda, aquest dissabte 
18, es disputarà el Campionat de Ca-
talunya sub-10, sub-12 i sub-14 a les 
pistes d’atletisme del carrer Garrot-
xa de Castellar.  || REDACCIÓ

Vilanova, Giménez i Bueno amb Fina Moré, la vídua de Cortiella. || CEDIDAMohamed El Haddad (dreta), al podi de la Milla Urbana de Canet de Mar. ||CEDIDA
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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 | UE CASTELLAR

Noves cares 
i retorns a la 
UE Castellar

Tot i haver acabat la Lliga recentment, 
el primer equip de la UE Castellar ja 
està treballant de cara a la temporada 
que ve. Ja s’ha anunciat la renovació de 
gairebé tot el bloc d’aquesta tempora-

da, en què seguiran Pablo Martín, Marc 
Ollé i Roger Estrada, Iker Roldán, Car-
les Peñalver, Carlos Ortiz, Carlos Saa-
vedra, Óscar Árias, Toni Murillo, David 
López, Joel Castilla, Álex Moreno, Marc 
Sánchez, Víctor León, Jan Marc Roldán, 
Marc Ruano i Rafa Moreno.

A ells se’ls han d’afegir, de mo-
ment, sis cares noves: el polivalent Dani 
Quesada (foto), un dels artífexs de l’as-
cens a Primera Catalana de fa unes 
temporades, que retorna al club del seu 
cor amb un bagatge i una experiència 
més àmplia per aportar el seu talent a 
l’equip. Albert Quereda, defensa que 
arriba després de ser una peça clau al 

Ripollet, d’on també prové el contras-
tat davanter Ángel Ambrosio, amb la 
missió de fer oblidar la baixa de Marc 
Estrada. Óscar Jaén apuntalarà el la-
teral esquerre provinent del Sabadell 
Nord de 1a Catalana, mentre que l’inte-
rior Víctor Moreno reforçarà el centre 
del camp blanc-i-vermell.

El club continua treballant per 
tancar diversos fitxatges més per poder 
afrontar la temporada que ve amb ga-
ranties i amb l’objectiu de l’ascens en un 
any clau, abans de la reestructuració de 
les categories, en què presumiblement 
es crearà un nou grup únic per sobre de 
1a Catalana.  ||  A. S. A. Dani Quesada amb el president de la UE Castellar, Miki Vilanova. || CEDIDA
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cultura nits d’estiu

Tornen el FemFestival i Tast d’Estiu
Les Nits d’Estiu es reprenen aquest mes de juny i juliol, sense restriccions, a diferents espais de la vila

Castellar del Vallès reprèn les Nits 
d’Estiu durant els mesos de juny i ju-
liol, una iniciativa que preveu, entre 
d’altres propostes, la segona edició 
del FemFestival, un cicle de concerts 
protagonitzats per dones que les re-
gidories de Feminisme i Cultura van 
impulsar l’any 2020 i el Tast d’Estiu, 
que torna després de dos anys d’atu-
rada per la pandèmia.

Justament, el Tast d’Estiu s’ha 
programat els dies 1 i 2 de juliol. La 
tercera edició d’aquesta iniciativa 
comptarà amb una dotzena d’esta-
bliments castellarencs [veure pàgi-
na 4] que oferiran les seves propos-
tes gastronòmiques als estands de 
degustació, que obriran de 20 a 24 h.

Com en les edicions anteriors, 
els espectacles acompanyaran el 
Tast d’Estiu 2022 amb dues actua-
cions cada dia. Per divendres 1 de ju-
liol s’ha programat de dansa tradi-
cional el Grup Cultural Os Netos de 
Bandim, de Guinea Bissau, a les 22 h, 
i a les 23 hores gaudirem de la rumba 
de Sabor de Gràcia. El 2 de juliol, ar-
ribarà l’espectacle Possê, de Sound 
de Secà, a les 21 h, i a les 22.30 h, con-
cert del sextet La Troupe.

femfestival

Els dies 15, 16 i 17 de juliol, el talent 
artístic femení i feminista del Fem-
Festival omplirà la plaça d’El Mira-
dor. El primer dia, la cantant i com-
positora Sara Roy, guanyadora dos 
premis Enderrock 2022, oferirà un 
concert per presentar el seu primer 
disc, (A)MAR.

El 16 de juliol, hi haurà doble 
concert; la cantautora Paula Peso, 
que enguany ha presentat Teach You 
Right, actuarà a les 22 h. A les 23.30 
hores serà el torn d’una de les artis-
tes de jazz de més projecció interna-
cional, la cantant, compositora, trom-
petista i saxofonista Andrea Motis. 

Prèviament, aquell dissabte 16 
de juliol, a les 21.30 hores, s’ha confir-
mat la presència de Mariona Roca i 
Mireia Sans, que actuaran com a te-
loneres. El FemFestival es tancarà 
diumenge 17 de juliol amb el concert 
que oferirà Suu, una de les artistes 
catalanes més seguides i escoltades 
de l’actualitat, que aquest any ha 
publicat el seu tercer disc, Karaoke.

 altres propostes

Les nits de dimecres a divendres 
estaran farcides d’activitats. D’una 
banda, les nits dels dimecres 29 de 
juny i 6, 13, 20 i 27 de juliol el profes-
sor de salsa cubana Vicenç Bellmunt 
impartirà classes d’inici de salsa i 
bachata a les 20.30 h. a la plaça de 
Catalunya. Els dimecres 13 i 20 de ju-
liol seran “Vespres amb Història” a 
partir de les 19.30 h. El Centre d’Es-
tudis de Castellar – Arxiu d’Història 
ha organitzat un any més dos esde-
veniments culturals per apropar la 
ciutadania a personalitats i fets his-

  Redacció

Tast d’Estiu a la plaça de Catalunya, l’any 2019. Aquest 2022, se celebrarà la segona edició, al mateix espai. || Q. P.

La cantant Suu, una de les caps de cartell del FemFestival, el 17 de juliol.  || CEDIDA

tòrics. El primer dia, el Club Cine-
ma Castellar Vallès oferirà una ruta 
guiada sobre els cinemes de Caste-
llar del Vallès, mentre que el dia 20, 
l’arqueòleg Jordi Roig oferirà la xer-
rada “Sabadello. la vila medieval de 
Sabadell dels s. XI al XVIII: l’apor-
tació de l’arqueologia urbana al seu 
coneixement històric”. Per assistir a 
aquestes propostes el CECV-AH obri-
rà inscripcions el dia 1 de juliol al web 
http://centreestudiscastellar.cat. Les 
Nits d’Estiu també tindran espai per 
a les sardanes, els dijous 30 de juny 
i 7, 14, 21 i 28 de juliol, de la mà de les 
cobles Ciutat de Girona, Principal de 
la Bisbal, Sant Jordi – Ciutat de Bar-
celona, Jovenívola de Sabadell i Prin-
cipal d’Amsterdam. Totes les balla-
des, organitzades per l’Ajuntament i 
l’Agrupació Sardanista Amics de Cas-
tellar (ASAC), tindran lloc a la plaça 
del Mercat a les 21.30 hores.

Les nits dels divendres hi haurà 
doble activitat: a la plaça d’El Mirador, 
a les 22 h, s’han programat cinc sessi-
ons de cinema a la fresca els dies 24 
de juny (Christopher Robin), 1 de juliol 
(Green Book), 8 de juliol (Palm Springs), 
22 de juliol (Una joven prometedora) i 
29 de juliol (Misión imposible: Fallout), 
a la plaça de Catalunya, a la mateixa 
hora, tindran lloc els “Divendres de 
monòlegs”, una proposta de La Fà-
brica que comptarà amb les actua-
cions dels humoristes Eva Cabezas, 
Víctor Parrado i Miguel Ángel Marín 
els dies 8, 15 i 22 de juliol.

Les Nits d’Estiu inclouen altres 
actes puntuals, com el recital de po-
esia Rumbesia del negre al blanc, una 
proposta de la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort que tindrà lloc a l’equi-

pament dimarts 5 de juliol a les 19 h 
i la 3a Caminada Nocturna #sotala-
lluna, una prova no competitiva i so-
lidària amb Suport Castellar que s’ha 
programat el dissabte 9 de juliol. Les 
inscripcions per participar-hi ja són 
obertes a www.runedia.mundode-
portivo.com. 

Divendres 1 de juliol Comerç 
Castellar organitza la proposta “Bo-
tigues a la fresca!”, amb la qual es do-
narà el tret de sortida a les rebaixes 
d’estiu. Els establiments que hi parti-
cipin podran tancar més tard de l’ho-
rari habitual i oferir els seus productes 
al carrer, davant de les seves façanes. 
Els clients que hi comprin rebran un 
barret estiuenc.

des de sant joan a sant jaume

Dijous 23 de juny, la Comissió de la 
Flama del Canigó (ANC, Ball de Gi-
tanes, CAC, CAL, CEC i Gegants de 
Castellar) celebren l’Arribada de la 
Flama del Canigó (20.10 h, pl. d’El 
Mirador, amb recorregut previ de 
la Flama des de la plaça de la Fàbri-
ca Nova).  L’Associació de Veïns de 
Can Carner ha organitzat la Festa 
de Sant Joan els dies 23, 24 i 25 de 
juny, amb diverses propostes lúdi-
ques. També se celebraran la Festa 
Major de Can Font i Ca n’Avellane-
da, els dies 8, 9 i 10 de juliol, de la 
mà de l’Associació de Veïns de Can 
Font i Ca n’Avellaneda; les Nits d’es-
tiu a Sant Feliu, els dies 22 i 23 de 
juliol, organitzades per Els més 
tranquils de Sant Feliu i la Revet-
lla de Sant Jaume, programada per 
l’Agrupació de Veïns del Pla al car-
rer de Sant Jaume els dies 22, 23 i 
24 de juliol. 
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El dimecres 22 de juny, en una doble 
sessió a les 18 h i a les 20 h, s’estre-
na la projecció del film All that art, 
de l’escola Dansa Parc. L’acte tin-
drà lloc a l’Auditori Municipal Mi-
quel Pont i té un preu de 6 euros. 
És obert al públic en general, no 
només a les famílies.

El que es podrà veure és una 
pel·lícula inspirada en el món de la 
pintura, feta a partir de les coreo-
grafies de l’alumnat de l’escola de  
dansa, “en què participen des dels 
alumnes més petits fins als més 
grans de l’escola”, explica Belem 
Guitart, la directora. En aquest 
sentit, es podran veure alumnes 
des de P5 fins al grup d’adults de 
dansa contemporània. 

Enguany, s’ha tornat a optar 
pel format pel·lícula, com ja es va 
fer l’any passat amb Castellar, mon 
amour, el final de curs 2021 rodat a 
diversos espais de Castellar del Va-
llès. “Enguany, no teníem clar com 
aniria, per Setmana Santa encara 
anàvem amb mascareta, i la pro-
jecció era un format segur”.

‘All that art’, el final de 
curs de Dansa Parc

El grup de petits de dansa creativa de l’escola de dansa Parc. ||  CEDIDA

DANSA | CLOENDA

Aquesta vegada, tots els balla-
rins i ballarines han fet la seva actu-
ació a l’Auditori Municipal. “Durant 
quatre dies hem tingut uns tèc-
nics que les han enregistrat”. Amb 
aquestes gravacions, a més d’algu-
na imatge d’exterior, s’ha elaborat la 
pel·lícula, un projecte coreografiat 
per Belem Guitart, Norma Carnicé, 
Marta López, Ariadna Martínez i 
Marina Pladevall, amb el muntatge 
i edició de Marina Pladevall. 

S’hi podran veure diverses dis-
ciplines que s’imparteixen a l’escola, 
com la dansa clàssica, la dansa con-
temporània, el hip-hop i els petits, 
de dansa creativa. “Tothom hi ha 
posat molta il·lusió, el professo-
rat, els nens, tota l’escola”. 

Les classes es reprendran, si 
no hi ha canvis d’última hora, el 5 de 
setembre que ve, coincidint amb el 
calendari escolar.

L’escola de dansa Parc és un 
centre que es dedica des de fa més de 
20 anys a l’ensenyament de la dansa 
en les seves diferents disciplines a 
Castellar del Vallès.   M. A.

Els dies 18 i 19 de juny, diverses entitats 
musicals del municipi celebren conjun-
tament el Dia de la Música, efemèride 
marcada al calendari el dia 21 de juny. 

El Cor Sant Esteve, Aires Roci-
eros castellarencs, Espaiart, l’Escola 
Municipal de Música Torre Balada, el 
Gòspel Cor Castellar, l’orquestra Cas-
tellar Swing Band, l’Artcàdia, Acció 
Musical Castellar, i la Coral Xiribec 
han preparat un cap de setmana d’ac-
tuacions a l’Auditori Municipal Mi-
quel Pont. 

“Tant dissabte com diumen-
ge, migdia i vespres, s’han previst 
concerts de les diverses agrupa-
cions”, explica Laia Rocavert, pre-
sidenta d’Acció Musical Castellar i 
l’encarregada de coordinar aquesta 
celebració 2022 a Castellar del Vallès. 
La idea de la celebració, que ja s’ha-
via intentat abans de la pandèmia,  
“i que pretenia ser un punt de tro-

El Dia de la Música fa parada 
a Castellar durant dos dies

A la imatge, un dels concerts que Artcàdia va oferir a l’Auditori Municipal l’any 2018.  ||  M. A.

Els dies 18 i 19 de juny, diverses entitats musicals actuen al municipi

bada de les entitats musicals”, va 
quedar aturada a causa de la Covid. 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
s’ha reprès el projecte perquè les en-
titats locals puguin mostrar la músi-
ca a tot el poble. 

“A més, volíem destacar algun 
element a cada celebració, i en-
guany, hem cregut que els 25 anys 
de la Castellar Swing Band merei-
xien el reconeixement”. En aquest 
sentit, aquesta orquestra castellaren-
ca serà la que posarà l’accent a la ce-
lebració del Dia de la Música. “Ells 
seran els últims a actuar, ho faran 
com a cloenda, a partir de les 19 
hores del diumenge”. 

També es retrà un petit home-
natge a Ucraïna. Per això, “una noia 
ucraïnesa tocarà un instrument 
típic d’allà”. Serà dissabte al ves-
pre, quan es farà aquest petit record. 

A la celebració, també s’hi afe-
geixen les jams del Calissó, divendres, 
que arriben al final de la temporada. 

Per dissabte, s’ha previst el Cor 

Infantil del Sant Esteve (11.30 h), el 
Grup de Guitarres de Torre Balada 
(11.45 h), i el Grup de Corda de Torre 
Balada (12 h). A les 12.4 5h, Espaiart 
interpreta So rock. 

Dissabte a la tarda, els con-
certs comencen amb el Combo Ga-
lactics de Torre Balada (18.30 h), 
segueix amb Aires Rocieros (19 h), 
l’homenatge a Ucraïna (19.45 h), 
el Cor de Gòspel (20 h), el combo 
Cefalòpodes d’Artcàdia (21 h) i el 
combo Canvi de Plans de Torre Ba-
lada (21.30 h). 

Diumenge 19, al matí, s’ha 
previst l’actuació de la Coral Xi-
ribec (11.15 h), la coral La Olive-
ra del Casal Catalunya (11.30 h), 
l’Orquestra Juvenil Acció Musical 
i l’Artcàdia (12 h), i el Quintet Dinà-
mic d’Espaiart (12.30 h). 

A la tarda, hi haurà l’actua-
ció del combo 4 Gats d’Artcàdia 
(18.15 h), la Castellar Swing Band 
(19 h) i cloenda dels concerts, a 
les 20.30 h. 

 Marina Antúnez

CELEBRACIÓ  | 21 JUNY

culturaentitats
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Els Capgirats, a Sabadell

Dissabte passat, 11 de juny, els 
Castellers de Castellar van fer la 
seva millor actuació de la tempo-
rada a la plaça de Sant Roc de la 
ciutat veïna de Sabadell, on els 
Saballuts celebraven les vigílies 
del seu aniversari. L’altra colla 
convidada van ser els Castellers 
de Castelldefels.

Els Capgirats van fer un 
pilar de 4 d’entrada, un 3 de 6 
amb agulla, un 4 de 6, un 3 de 6, 
un pilar de 5 i un pilar de 4 aixe-
cat per sota de sortida. El pilar 
de 5 no el descarregaven a plaça 

des d’abans de la pandèmia i estan 
molt contents d’haver-lo recuperat.

Ara els Castellers de Castellar 
seguiran assajant a l’Espai Tolrà 
cada dilluns i cada divendres per 
assolir nous objectius i consolidar 
els que ja han aconseguit. A més, 
l’1, el 8 i el 22 de juliol faran assajos 
a la fresca a la plaça del Mirador, a 
la plaça Catalunya i a la plaça de la 
Llibertat, respectivament. Tant els 
assajos a l’Espai Tolrà com els as-
sajos a la fresca sempre són oberts 
a tothom, per fer castells o per su-
mar-se als músics.  ||  M. A.

Oriol Vidal debuta a la novel·la 
negra amb ‘Si un cau, mor’

L’autor castellarenc 
és mestre de 
primària a l’Escola 
Bonavista

Oriol Vidal és professor de primà-
ria de l’Escola Bonavista. També és 
un autor novell, que acaba de publi-
car la seva primera novel·la, Si un 
cau, mor. S’emmarca en el gènere 
de novel·la negra i està ubicada a 
Catalunya. “És una novel·la d’in-
vestigació policial, amb tocs de 
novel·la negra, molt fosca, amb 
molts assassinats”, diu Vidal.

El temps que ha tingut per es-
criure la novel·la l’ha tret del temps 
“que no miro la televisió”. Vidal ja 
havia escrit abans, però mai havia 
publicat. Escrivia, més aviat, poe-
sia, relats curts i microrelats. 

Fa un any, va començar a 
donar voltes a una idea i a plas-
mar-la. “Sempre, primer, a mà”. I 
és que Vidal escriu amb ploma, sem-
pre en unes llibretes, abans de tras-
passar-ho a l’ordinador. “M’agrada, 
escriure a mà és una manera de 
ser més a prop de la literatura”. 
Ell guarda no només les llibretes 
sinó també les plomes, per roman-
ticisme. “Faig com un manuscrit, 
i no utilitzo el típex”. 

Abans de posar-se a redac-
tar, fa una escaleta per ordenar 
idees. Va fer un curs telemàtic amb 
una professora de Madrid, que li 
va donar eines. “Vaig començar 
pels últims capítols que veieu al 
llibre, i després vaig començar 
a canviar la meva història, fets, 
moments, etc”. 

La novel·la comença amb la 
troballa d’un cos d’una noia als peus 
del Pedraforca. A partir d’aquí, es 

va desgranant qui és aquest cos i 
com és que ha arribat al Pedrafor-
ca. “Entremig, hi ha totes les en-
trevistes policials als sospitosos 
d’aquest crim”. L’Ariadna Grau és 
la protagonista, un personatge que 
tindrà un paper de coprotagonista 
a la segona novel·la que Vidal ja té 
a mig camí.  També en té al cap una 
altra, una tercera novel·la que serà 
en castellà.   

L’autor explica que, en aquest 
primer llibre,  no s’ha inspirat en cap 
cas real. Surt el tema de l’escalada 
“perquè jo abans era escalador, 
però és una novel·la de ficció”. En 
altres autors sí que s’inspira, com 
per exemple en Mankell, o la novel-
la El código Da Vinci, i altres llibres. 
“Internet també és una gran font 
d’informació, i els cosins de la 
meva dona són mossos d’esqua-

  M. A.

LITERATURA |  NOVETAT

Oriol Vidal, al magazín ‘La Redacció’, parla del seu primer llibre, ‘Si un cau, mor’. || M. A.

dra”.  Els escenaris d’aquest llibre 
són, bàsicament, Barcelona –Vidal 
és d’allà– i Sabadell. 

L’editorial que publica Si un 
cau, mor és Libros Indie, un segell 
que recull treballs de gent nove-
lla, “clàssica, perquè se’t valora 
l’obra”. Vidal s’ha fet càrrec dels 
primers 30 llibres, i de la resta, 
s’ocupa de tot.  

Quan li van dir que l’editorial 
havia valorat positivament la seva 
obra, no s’ho podia creure: “Va 
ser un Dijous Gras, em van dir 
que era 100% publicable, emo-
cionalment em vaig sentir molt 
valorat”. I és que Vidal sempre ha 
estat molt discret amb la seva afi-
ció a l’escriptura. 

De moment, Vidal ja està qua-
drant presentacions del llibre a Sa-
badell, Castellar del Vallès i Piera. 

Els castellers de Castellar van actuar a Sabadell el cap de setmana passat. || C.

cultura
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Colònies i Esplai Xiribec va clou-
re la temporada 2021-2022 dissab-
te, dia 4 de juny, amb una consigna: 
A l’esplai: tal com som!. Les activi-
tats que s’han desenvolupat durant 
tota la temporada han tingut com 
a centre d’interès una maquinista 
que portava el grup d’esplai a vi-

atjar per diverses estacions amb 
el seu tren de cinc vagons (un per 
a cada grup de l’esplai Xiribec). 
 Al llarg de la tarda de dissabte, sota 
el títol “Fes-te sentir”, es va fer una 
activitat familiar que va consistir a 
resoldre la desaparició d’una part 
del tren que li impedia marxar i van 
acabar compartint un berenar tots 
plegats. L’activitat de la Xiribec con-
tinua a l’estiu amb dues tandes de 
colònies. Encara hi ha places dis-
ponibles. Qui s’hi vulgui afegir pot 
enviar un correu a estiuxiribec@
gmail.com. El primer cap de set-
mana d’octubre es reprendrà l’ac-
tivitat a l’esplai.

D’altra banda, el dia 11 de juny, 
l’Esplai Sargantana també va posar 
el punt final a la temporada 2021-

Els esplais, de vacances
L’Esplai Sargantana 
i l’Esplai Xiribec han 
finalitzat el curs 
2021-2022 jugant

  M. A.

L’Ermita de les Arenes va ser un punt de trobada dissabte passat. ||  CEC

CELEBRACIÓ | ARENES

Un record als socis
del CEC traspassats
El dissabte, dia 11 de juny, diverses 
seccions del Centre Excursionista 
de Castellar van visitar l’Ermita de 
la Mare de Déu de les Arenes per ce-
lebrar el 25è aniversari de la prime-
ra missa per als socis excursionistes 
castellarencs traspassats. L’acte es 
va organitzar conjuntament amb el 
CEC i els Amics de l’Ermita de les 
Arenes, entitat que es va ocupar de 
les activitats litúrgiques.

Per part de l’entitat excursio-
nista, hi van participar les seccions 
Anar-hi Anant, Marxa Nòrdica, Di-
buixant Castellar, Grup Juvenil, Grup 
Familiar, Esplai Corriol i el Grup de 
Muntanya. Algunes de les seccions 
van anar a peu fins a les Arenes, sor-
tint de bon matí. D’altres, s’hi van des-
plaçar amb vehicles.

La matinal va ser esplèndida, 
amb un dia assolellat, també calo-
rós, i acompanyat d’una bona parti-
cipació per part de tothom. Durant 
el matí, es van dur a terme les activi-
tats següents: Dibuixant Castellar va 

fer proposta d’urban sketchers per plas-
mar artísticament l’ermita, des de les 
10 h fins a les 12.30 h. Hi va haver una 
generosa participació i, per finalitzar 
aquesta activitat, es va fer una fotogra-
fia de tot el grup, com ja és habitual.

A les 11 h va tenir lloc la missa, 
celebrada enguany per commemo-
rar l’aniversari de la 25a missa pels 
socis traspassats, a càrrec de mossèn 
Txema Cot. Es va comptar amb l’as-
sistència de diverses personalitats de 
la vila, entre ells, l’alcalde de la vila, Ig-
nasi Giménez, i de la regidora de Cul-
tura, Joana Borrego. 

A les 12 h, la Coral Xiribec va in-
terpretar unes peces, cantant, i a les 
13 hores, les activitats van finalitzar 
amb un vermut per a tota l’assistèn-
cia. Encara hi va haver qui va decidir 
quedar-se a fer dinar de carmanyola. 
Sense dubte, la de dissabte va ser una 
jornada emotiva i participativa, una 
bona oportunitat per homenatjar totes 
les persones excursionistes que ja no 
hi són.  ||  M. A.D’esquerra a dreta, olimpíades de l’Esplai Sargantana i foto de grup de l’Esplai Xiribec.  ||  CEDIDES

2022. Ho va fer a les pistes d’atle-
tisme i durant tota la tarda. Els di-
ferents grups de l’esplai –menuts, 
petits, mitjans, prejoves, joves i mo-
nitors– van estar realitzant diver-
ses disciplines esportives, com la 
cursa d’obstacles, salts de llargada, 
tanques, 60 metres llisos, salt d’al-
çada i llançament de pes. Encara 
amb més activitats, a partir del 20 
de juliol i fins al 29 del mateix mes, 
l’Esplai Sargantana programa els 
campaments d’estiu. Aquest any, 
els nens i nenes faran estada a Vi-
lanova de Sau.  Hi participen els di-
ferents grups d’edat de l’esplai. Les 
activitats habituals es reprendran, 
després de les vacances, els dissab-
tes, de 16.30 h a 19.30 h, al local si-
tuat als Jardins del Palau Tolrà.  
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DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 17 al 26 de juny de 2022

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
Organització: Tasta Jocs

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

21 h – FESTA
Welcome Summer 2022
Reserva d’entrades a www.auditori-
castellar.cat 
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Organització: Ajuntament (La Fàbrica 
i The Madre Festival)

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

22 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó. Celebració 
del Dia Mundial de la Música
Cal Calissó
Organització: Fun Music Club, Acció 
Musical Castellar i Cal Gorina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISSABTE 18
De 10 a 20 h – ESPORT
Campionat de Catalunya sub 10 – 
12 – 14 (jornada final)
Pistes d’atletisme
Organització: Federació Catalana 
d’Atletisme

11 h – TALLER
Taller de còmic: “Converteix-te en 
dibuixant de còmic en 60 minuts”, 
amb Sandra Uve
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: 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
Organització: Entitats diverses i 
Ajuntament

19 h – MÚSICA
Cor de Sant Vicenç
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: 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
Organització: Entitats diverses i 
Ajuntament

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

18.30 h – TEATRE
Dolça de les Tàpies
Amb el Grup Escènic de la SCER
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

19 h – MÚSICA
Ballada 25è aniversari de la 
Castellar Swing Band
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Castellar Swing Band i 
SonaSwing

 

DIMARTS 21
De 9.30 a 13 h - PROPOSTA
Formació empresarial: “Eficiència i 
estalvi energètic”
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/activitatsempresa 
El Mirador
Organització: Ajuntament

DIMECRES 22
09.00 h - SORTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Centre d’Atenció Primària
Sortida des de la porta del CAP

18.30 h – PROPOSTA
Castellart
Geocaching i pintada de mural col-
lectiu
Pl. d’El Mirador
Organització: Consell d’Infants i 
Consell d’Adolescents

18 h i 20 h – PROPOSTA
Projecció ‘All that art’
Auditori Municipal
Organització: Escola Dansa Parc
*Entrada 6 euros

19 h – PRESENTACIÓ
Presentació del projecte “Jo soc. 
Una declaració sobre el gènere i la 
sexualitat” · Inauguració exposició i 
actuacions musicals
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Ajuntament (Regidoria 
LGTBIQ+)
Hi col·laboren: EMM Torre Balada i 
Espaiart

DIVENDRES 23
20.10 h – PROPOSTA
Arribada de la Flama del Canigó
Lloc: pl. d’El Mirador (recorregut a 
partir de les 19.45 h des de la pl. de la 
Fàbrica Nova)
Organització: Comissió de la Flama 
del Canigó (ANC, Ball de Gitanes, 
CAC, CAL, CEC, Gegants)

21 h-  PROPOSTA
Revetlla de Sant Joan
Sopar popular i música a càrrec de 
Tàndem Músics · C. del Retir

Organització: AAVV El Pujalet
23.30 h – PROPOSTA
Festa de Sant Joan
Revetlla popular amb l’orquestra 
Premium Quartet
C. de Can Carner
Organització: Associació de Veïns de 
Can Carner

 
DISSABTE 24
Tot el dia – PROPOSTA
Festa de Sant Joan
C. de Can Carner i pl. Sant Joan
Organització: Associació de Veïns de 
Can Carner

DISSABTE 25
Tot el dia – PROPOSTA
Festa de Sant Joan
C. de Can Carner i local social
Organització: Associació de Veïns de 
Can Carner

18.30 h, 19.30 h i 20.30 h - 
PROPOSTA
Microteatre: Líder, de Cia. Tres 
homes grossos
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIUMENGE 26
09.00 h – PROPOSTA 
Itinerari: “Un tomb per la història: 
Passejant amb el poeta Joan Arús”
Inscripcions a http://centreestu-
discastellar.cat
Sortida des de la cantonada amb el 
Calissó, al final del c. Major
Organització: CECV-AH

18 h – BALL
Ball a càrrec de Xic to Xic
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

Taller de còmic: “Converteix-
te en dibuixant de còmic en 60 
minuts”, amb Sandra Uve
Dissabte 18 · 11.30 h · Biblioteca

Dissabte 18, a les 11.30 h, la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort ha 
programat un taller de còmic per a 
infants a partir de 8 anys. L’activitat 
es titula ‘Converteix-te en dibuixant 
de còmic en 60 minuts’ i anirà a càr-
rec de Sandra Uve, il·lustradora, his-
toricista i escriptora. Les inscripci-
ons al taller són limitades i es poden 
fer  a la Biblioteca o a través del cor-
reu b.castellarv.at@diba.cat.

Exposició de Rafael Aguilar
Fins al 26 de juny, a l’Espai Cultural L’Alcavot, divendres d’11 a 13 h, dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a 18 h, 
diumenges d’11 a 14 h (excepte els dies que hi hagi representacions a la sala) · Org.: 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 · Org.: 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
Org.: Centre Excursionista de Castellar
Exposició del monogràfic “Jo soc”
Del 23 al 28 de juny al Mercat Municipal en horari d’obertura de l’equipament 
Org,: Ajuntament (Regidoria LGTBIQ+)
Recull de bibliografia sobre LGTBIQ+
Fins al 30 de juny, en horari d’obertura de la Biblioteca · Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort
44è Trofeu Joan Riera i 58è concurs de Fotografia Artística
Fins al 29 de juliol al Centre Excursionista Castellar · Org.: Centre Excursionista de Castellar

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

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

“Escriure per a mi no és una professió, ni tan sols una vocació. És una manera de ser al món.”
Ana María Matute

@clarafogons @descobrintcastellar @edunardu
Ensaïmades de cabell d’àngel Catedral del Vallès, de nit Palau-solità i plegamans

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Imatge dels anys vint del Mas Pinetó, en què es veu una colla de caçadors i un guàrdia civil que fan 
una celebració a l’era de la casa. Aquest mas apareix al cadastre de 1854 amb el nom de Can Tu-
rell. L’any 1932 va obrir les portes el restaurant, encara com a casa de pagès. La gent hi anava a fer 
cures de salut, especialment per problemes respiratoris. N’estaven al càrrec el matrimoni format 
per Salvador Torras i Dominica Casanovas, que servien els productes de la casa de pagès.  Després 
de la Guerra Civil, la seva filla Concepció i el seu gendre Feliu van transformar la casa en restau-
rant. || AUTOR:  DESCONEGUT  ||  FONS: MARCELINO CALSINA UBACH ||  TEXT:  CASTELLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT

Mas Pinetó, anys 20

penúltima

08/06/2022 
Joan Sancliment Capdevila · 91 anys
08/06/2022             
Carmen Valderrama Campos · 58 anys
08/06/2022     
 Carme Sánchez Seriña ·  97 anys
11/06/2022
Josep Vidal Martí ·  72 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
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la contra

Magda Daví

El que més m’agrada 
de ser infermera és el 
contacte amb la gent

Presidenta de l’Associació d’Infermeres Jubilades del Taulí R
. G

Ó
M

E
Z

 
Infermera per vocació, va penjar la bata el 2018, després 
de 47 anys en actiu. Ara encapçala un nou projecte que 
vol esdevenir un punt de trobada per a les infermeres 
jubilades, una peça clau de la salut comunitària.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Soc molt enraonadora 
Un defecte que no pots dominar?
La impaciència
Una persona que admires?
La Mare Teresa de Calcuta 
Quin plat t’agrada més?
Les cloïses a la marinera 
Un músic?
Frank Sinatra 
Una pel·lícula?
‘Memòries  d’Àfrica’, de Sydney Pollack
Un llibre?
‘Papillon’ de Henri Charrière
Una ciutat?
Viena 
Un viatge que vulguis fer?
Austràlia
Un racó de Castellar?
El parc de Canyelles
Un desig?
Que tots estiguem bé

”

“

· Com sorgeix el projecte de l’as-
sociació d’infermeres jubilades?
Fa un any que hi donàvem voltes. Una 
companya ens ho va proposar, a Mercè 
Ruiz, que és la vicepresidenta, i a mi. 
Entre totes, vam contactar companyes 
jubilades i ens vam posar en marxa. 
Vam parlar amb l’associació de met-
ges jubilats del Taulí, i l’associació d’in-
fermeres jubilades Can Ruti, perquè 
ens expliquessin la seva experiència. 
Som la segona associació d’inferme-
res jubilades de Catalunya. També 
vam contactar amb el Col·legi d’Infer-
meres i la direcció de l’Hospital Taulí. 
De moment, hem contactat amb 127 
infermeres jubilades, i el dia de la pre-
sentació de l’hospital, molta gent ens 
va donar suport. Va ser molt emocio-
nant! Vaig veure cares conegudes que 
feia molt de temps que no veia. Estem 
il·lusionades i contentes!

· Sereu un nou punt de trobada?
Sí, però també participarem en acci-
ons de salut comunitària. Ja ho vam 
demostrar en la campanya de vacu-
nació de la Covid-19, en què les infer-
meres van ser una peça clau. Un altre 
dels projectes més importants de l’as-
sociació és el programa Cap infermera 
sola, per ajudar o acompanyar com-
panyes que puguin tenir algun pro-
blema o estiguin en una situació de 
vulnerabilitat. Ser infermera vol dir 
cuidar. També han sorgit propostes 
per fer un club de lectura, caminades 
i dinars, visites culturals, un grup de 
fotografia...  

· T’has dedicat sempre a l’àmbit 
de pediatria, a nounats. Sempre 
ho vas tenir clar?
Sí, és una feina molt vocacional. Des 
de ben petita vaig saber que volia ser 
infermera. Es va morir una germana 
quan tenia cinc anys, i quan m’ho van 
explicar vaig dir al meu pare que seria 

infermera de nens. I gràcies a Déu 
ho vaig aconseguir. És una feina que 
m’agrada molt. Estableixes molta re-
lació amb els pares i els pots donar un 
cop de mà cada dia, animar-los. Pensa 
que si un infant arriba a nounats, és 
perquè hi ha un problema. És una feina 
en què convius amb la vida i la mort. 

· Viure aquestes situacions tan di-
fícils fa que gestionis el dol d’una 
altra manera? Es relativitza?
Sí, és un procés de la vida. Sigui un 
infant acabat de néixer o una perso-
na gran, has d’acompanyar-lo. La pri-
mera vegada que marxa un nen, és un 
xoc, però saps que estàs amb infants 
que pot ser que no tirin endavant. És 
part de la nostra feina.

· El somriure i la vitalitat no es 
poden perdre, per fer costat al pa-
cient i les famílies.
Els has d’ajudar. Justament, el que més 
m’agrada de ser infermera és el con-

tacte amb la gent. Quan vaig deixar de 
ser infermera assistencial i vaig pas-
sar a ser gestora de l’UCI de nounats 
i la unitat pediàtrica, vaig poder inte-
ractuar més amb els infants. Sempre 
intentàvem fer-los l’estada més ama-
ble, per exemple, celebrant els Reis. 
El Centre Sant Vicenç o La Faràndu-
la ens deixaven els vestits per fer-ho, 
i vaig prometre que una de les coses 
que faria en jubilar-me, seria cosir uns 
vestits pels Reis d’Orient per a l’hospi-
tal. I així ho vaig fer, i n’estic molt satis-
feta! M’agrada molt la gresca!

· De fet, cosir és una de les teves 
noves passions.
Em vaig jubilar un divendres 27 d’abril, 
el dia de la verge de Montserrat, i di-
lluns al matí vaig veure que feien clas-
ses de costura a l’avinguda Sant Este-
ve. La mateixa tarda les vaig comen-
çar i encara hi vaig. Soc un cul inquiet.  

· I això t’ha portat a viure moltes 

aventures viatjant, oi? 
Sí, una vegada a Londres vaig veure 
que actuava Frank Sinatra, i vaig de-
cidir regirar la ciutat fins que gràci-
es a uns contactes vaig poder trobar 
entrades. Per veure’l vaig ajornar la 
tornada a casa. També soc una apas-
sionada de l’Àfrica, hi he anat mol-
tes vegades. Amb Nova York també 
he repetit. Des que vaig començar a 
treballar, no he parat de viatjar. Xile, 
l’Argentina, el Brasil, les cascades de 
l’Iguaçú... També he estat una gran 
esquiadora i he voltat per esquiar, per 
exemple, al Canadà o als Alps. 

· Però sempre hi ha un viatge que 
et canvia la vida i et remou. 
En el meu cas va ser l’Índia: hi he anat 
tres vegades. Si puc i la salut m’ho per-
met, m’agradaria tornar-hi per pas-
sar uns mesos amb les calcutes. Allà 
també podem donar un cop de mà amb 
els nostres coneixements i experièn-
cia com a infermeres. 

 Rocío Gómez


