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Setmanari d’informació local

ALS JARDINS DEL PALAU TOLRÀ  ||  L’escenari dels Jardins del Palau Tolrà va acollir la commemoració del Dia de la Música, coordinat per Acció Musical Castellar, i que va tenir com a punt 
culminant  el concert de la Castellar Swing Band, coneguda popularment com l’Orquestra Castellar, que des del 1997 es manté activa i que una vegada més va fer ballar el públic.  ||  FOTO: G. PLANS
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actualitatRevetlla de Sant Joan

La Flama del Canigó, que arriba-
rà a Castellar a partir de les 19.45 h 
d’aquest vespre, suposa l’inici de la 
revetlla de Sant Joan.  La flama ar-
ribarà a la plaça de la Fàbrica Nova 
per després fer un recorregut pels 
carrers Portugal, Alemanya, Bèlgica, 
Arbreda, la plaça Europa, Tarragona, 
Jaume I, Prat de la Riba, Santa Perpè-
tua, Sala Boadella, Hospital, Montca-
da, l’avinguda Sant Esteve, Sant Pere 
Ullastre, la carretera de Sentmenat i 
la plaça d’El Mirador, on s’espera que 
arribi a partir de les 20 h. La flama 
serà rebuda per responsables muni-
cipals, i la CAL i l’ANC, dues de les en-
titats organitzadores, faran els seus 
parlaments. Es demana als assistents 
que comprin el fanalet i s’emportin la 
flama perquè presideixi aquesta nit de 
revetlla. A més, l’ANC i el  CEC con-
vidaran els assistents a l’acte a coca 
i cava. La rebuda de la flama també 
comptarà amb l’actuació de gitanes, 
gegants, castellers i música. A més 
de l’ANC, la CAL i el CEC, l’acte està 
organitzat pel CAC, Ball de Gitanes, 
els Gegants de l’ETC i els Capgirats. 
A les 22 h, la Balena Platja acull una 
revetlla amb Roger Murgó. 

De llardons, de crema, de pi-
nyons, amb fruita confitada o sense. 
Sigui quina sigui la vostra opció prefe-
rida, les coques són unes de les grans 
protagonistes de la revetlla de Sant 
Joan. Pocs dies abans de celebrar la 
nit més curta i més màgica de l’any, els 
aparadors de les pastisseries de Cas-
tellar del Vallès s’omplen d’aquests 
dolços tan característics. 

Ahir dimecres, alguns clients ja 
van anar a buscar algunes coques que 
havien encarregat. “El gruix dels en-
càrrecs serà aquest dijous i he es-
tablert tres horaris  de recollida, al 

matí, al migdia i a la tarda”, expli-
ca Júlia Lluelles, de Lullu Cakes. Pel 
que fa al format, les coques de mig 
quilo són les que tenen més sortida. 
“La gent prefereix fer mig quilo i 
tenir varietat que no pas un quilo i 
només un sol gust. Una altra nove-
tat d’aquest any és el format indi-
vidual”, assegura Lluelles. La pastis-
sera reconeix que “aquest any m’he 
tirat a la piscina i a part de les tradi-
cionals coques que  no poden faltar 
–fruita, llardons, crema, nata i trufa–
he volgut fer tres gustos nous i in-
novadors. Sorprenentment aquests 
nous sabors –Oreo,  Kinder i mas-
carpone amb fruits vermells– són 
dels que tinc més encàrrecs”.

 Lluelles calcula que molta gent 
menjarà la coca fora de Castellar, a 
la muntanya, a la Costa Daurada o la 
Costa Brava pel fet que Sant Joan és 
l’inici de tres dies de festa. Per a aquells 

El dolç típic de la revetlla ens espera!

Júlia Lluelles, de Llullu Cakes, mostrant dimecres dos tipus de coca que ha elaborat, de Kinder i de crema, ahir al matí.  || J. RIUS

Moltes coques que 
s’encarreguen per la 
revetlla es menjaran 
fora de Castellar

  Jordi Rius

que marxen fora a passar la revetlla, 
“recomano  que no s’emportin la de 
nata, sobretot per la calor que està 
fent”. Fins i tot, la pastissera deixa 
neveres als clients perquè s’empor-
tin les coques.

formats més petits

La pastisseria Muntada treu per 
aquesta revetlla una nova coca, la de 
brioix amb pell de taronja, llimona i 
llima amb crema de cítrics. A sobre, 
“hi posem taronja confitada i per-
les de xocolata i galeta cruixent”, 
assenyala el pastisser Joan Munta-
da. A més de les tradicionals de frui-
ta confitada, llardons, crema, nata i  
trufa, “ja fa quatre anys que fem la 
de cobertura de xocolata amb pra-
liné d’avellana cruixent”, apunta 
Muntada, que també creu que com 
que Sant Joan està situat en un diven-
dres, “molta gent sortirà i vindrà a 

buscar la coca, sobretot al matí. Si 
marxen lluny, recomano que triïn 
la coca de brioix amb fruita o la de 
llardons”. Pel que fa a mides, a la pas-
tisseria Muntada serveixen les de mig 
quilo, 750 grams i quilo. “Ja no es fan 
les coques grans com abans, el for-
mat s’ha anat reduint, la Covid va 
fer que no es poguessin fer reunions 
de molta gent i  això ja s’ha quedat 
així”, diu Muntada.

En una altra pastisseria, Andre-
ví Pastissers, han llançat la promoció 
de pack Un Sant Joan de traca que in-
clou tres coques (una de crema farcida 
mitjana, una segona de xocolata farci-
da mitjana i una tercera de llardons de 
pasta de full mitjana), dues caixes de 
gelat artesà de 500 ml i dues ampolles 
de cava de regal, tot per 102 euros. L’es-
tabliment té a disposició dels clients es-
pecialitats com la coca de mascarpone 
o la coca de Nutella full. 

Davant la proximitat de la revetlla 
de Sant Joan i pel fet que ens tro-
bem en un context complicat per 
la sequera persistent, les tempe-
ratures altes i l’alt risc d’incendi 
forestal,  l’Ajuntament de Caste-
llar del Vallès  ha informat que a 
Sant Feliu del Racó i a les urbanit-
zacions no està permès l’ús d’arte-
factes pirotècnics que per les seves 
característiques tinguin un lloc 
de caiguda indeterminat (coets, 
fonts, bateries, voladors, etc.). 
Aquesta mesura també és d’aplica-
ció a tots els espais del nucli urbà 
que es trobin a menys de 500 me-
tres de la zona forestal o d’aglo-
meracions de persones. La me-
sura presa a Castellar també va 
amb consonància amb la presa per 
l’Ajuntament de Sentmenat, que 
ha decidit suspendre la foguera de 
Sant Joan arran dels darrers incen-
dis i no es podran llançar petards a 
la zona del pàrquing de Can Sorts.

El Govern de la Generalitat 
ha decidit no imposar cap mesura 
restrictiva per a l’ús de petards, 
encara que “és imprescindible 
un nou exercici de responsabi-
litat col·lectiva per minimitzar 
tots els riscos i conseqüències”, 
segons va anunciar dimarts la por-
taveu Patrícia Plaja. La millora de 
la situació meteorològica aquests 
darrers dies ha fet que el Govern 
de la Generalitat “no contempli 
una prohibició generalitzada de 
l’ús de petards. Si és necessari, 
es prendran mesures quirúrgi-
ques en funció de les necessitats 
de cada punt del territori”. Entre 
les recomanacions generals a l’ho-
ra d’encendre els petards, també es 
recomana recollir la roba estesa i 
els tendals, i tancar portes i fines-
tres als llocs on es facin revetlles. 
També s’aconsella no encendre cap 
petard dins les cases ni llançar ni 
manipular petards des de balcona-
des ni finestres.  || REDACCIÓ

Prohibits 
coets i fonts 
a Sant Feliu i 
urbanitzacions

TRADICIONS | GASTRONOMIA SEGURETAT | MESURES
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L’alcalde de Castellar, Ignasi Gimé-
nez, i els seus homòlegs de Saba-
dell, Marta Farrés, i de Terrassa, 
Jordi Ballart, han demanat una re-
unió urgent amb el president de la 
Generalitat, Pere Aragonès. L’ob-
jectiu és plantejar-li el consens ter-
ritorial que existeix per tancar la 
Ronda Nord entre Terrassa i Sa-
badell i facilitar d’aquesta manera 
un accés directe als veïns de Cas-
tellar a una via ràpida, la C-58, una 
de les reivindicacions històriques 
que arrossega el municipi. La pe-
tició de reunió ve motivada per 
l’absència d’un representant de 
la Generalitat en la presentació 
de l’acord per part de les alcaldi-
es i també del Ministeri de Trans-
ports en una plantada que es va 
anunciar poques hores abans de 
l’acte, que va tenir lloc al Consell 
Comarcal el 10 de juny.

Els alcaldes de les poblacions 
vallesanes defensen una proposta 
que, segons recorden, ja està re-

La Junta Local de Seguretat, que 
es va celebrar la setmana pas-
sada, va fer un balanç positiu de 
l’any policial. Segons es va apun-
tar a la trobada, el municipi manté 
una activitat delictiva molt baixa, 
que se situa fins i tot per sota dels 
nivells registrats abans de l’inici 
de la pandèmia. El regidor de Se-
guretat Ciutadana, Pepe Leiva, ha 
afegit que “els robatoris a domi-
cilis han caigut de manera molt 
important respecte al 2019”.

Una tendència que sí que s’ha 
observat és que “les estafes han 
crescut molt, sobretot en rela-
ció amb les compres per inter-
net”, constata el regidor de Segu-
retat Ciutadana. Estem assistint 
a un canvi d’hàbits en la compra 
amb l’ús de l’ordinador i internet, 
amb la qual cosa “hem detectat 
un increment exponencial de 
les estafes”. Si el 2019, les esta-
fes per internet eren de poc més 
d’una trentena “ara estem per 
sobre de  200”, assegura Leiva.

A més, durant la Junta de 
Seguretat es va informar de di-
verses mesures de seguretat que 
s’aplicaran properament, com la 
instal·lació d’un sistema de video-
vigilància als polígons industrials 
similar al que ja funciona al nucli 
urbà i als accessos a Sant Feliu del 
Racó i les urbanitzacions. 

També cal destacar que des 
de l’any passat l’Ajuntament dispo-
sa d’un sistema de videovigilància 
forestal amb cinc càmeres instal-
lades en llocs estratègics.  || J. RIUS

flectida en el pla específic de mo-
bilitat del Vallès aprovat per la ma-
teixa Generalitat ja fa més d’un any. 
La data de la trobada amb el presi-
dent encara no està tancada, però 
es considera clau per al futur de la 
Ronda Nord, una circumval·lació  
de Terrassa i Sabadell que connec-
taria amb el tram de la B-40 Abre-
ra -Terrassa que ara finalitza a una 
rotonda al barri de Can Roca.

A grans trets, l’acord –que 
també incloïa el Departament de 

Augmenten 
les estafes 
per internet

Petició de reunió amb Pere Aragonès 
per a la construcció de la Ronda Nord

Les alcaldies 
de Sabadell, 
Terrassa i Castellar 
reivindiquen el 
consens sobre el 
tram de la B-40

  Redacció

Territori– consisteix en la cessió 
per part del ministeri del finança-
ment de l’obra i les competències 
de la seva gestió a la Generalitat. 
Per a Castellar significaria aconse-
guir una reclamació històrica asso-
lir una connexió amb la C-58 i, per 
tant, no haver de patir les cues a la 
Gran Via de Sabadell. No s’ha con-
cretat el traçat de la Ronda Nord 
però ja s’ha posat sobre la taula el 
cost, podria arribar als 200 milions, 
una despesa que hauria d’incloure 

Giménez, Farrés i Ballart al Consell Comarcal. || CEDIDA

SEG.CIUTADANA | BALANÇTERRITORI | POLÍTICA

trams soterrats i salvar amb un pont 
el riu Ripoll.

la polèmica al parlament

Les conseqüències de l’absència del 
Govern a l’acte del Consell Comarcal 
s’ha traduït en diverses accions que 
s’han traslladat al Parlament i en po-
sicionaments matisats dels socis de 
Govern català (ERC i Junts, aquests 
últims favorables al projecte i respon-
sables de la Conselleria de Territo-

Al Parlament, 

mentre ERC 

reclama el tren, Cs 

vol que s’executi 

l’acord amb l’Estat

ri). ERC ha presentat una proposta 
de resolució al Parlament de rebuig 
a la Ronda Nord a canvi de recuperar 
el projecte de la Línia Orbital Ferro-
viària, que no es va arribar a execu-
tar i que es va dissenyar fa més d’una 
dècada. També el grup de Cs al Par-
lament ha mogut peça: han presen-
tat una proposta de resolució per 
instar el Parlament a donar suport 
a l’acord per fer el tram de  la B-40 
entre Sabadell i Terrassa en els ter-
mes ja existents.  

SUCCESSOS  | INCENDI

Primer ensurt amb el foc  per un 
incendi de matolls a Sentmenat

Des de la setmana passada s’han vis-
cut greus episodis d’incendis a Cata-
lunya, amb diversos focs que han obli-
gat a posar tots els efectius dels parcs 
de bombers catalans a peu de camp. 
Paramola, Lladurs, Bot, Castellar de 
la Ribera, Corbera d’Ebre i Olivella i, 
sobretot, el de Baldomar, a Artesa de 
Segre, han estat els punts més comple-
xos a causa del foc.

Al Vallès Occidental dilluns pas-
sat al migdia també va arribar el foc. 
Concretament a Sentmenat, en què van 
haver de treballar 9 dotacions terres-
tres i un mitjà aeri dels Bombers, per 
mantenir a ratlla el foc que va cremar 
el perímetre de l’avinguda de les Fila-
dores. Entre els efectius que hi van tre-
ballar, hi havia bombers dels parcs de 
Mollet, la Garriga, Matadepera, Saba-
dell i Castellar del Vallès, que hi va envi-
ar dos vehicles i sis efectius. Els Bom-

bers van informar que va ser un “foc 
de matolls i canyes en uns terrenys 
erms que ha  afectat prop de  2.000 
m2”. El foc va ser causat per un petard.

conveni amb adf

D’altra banda, un any més, el Consell 
Comarcal ha signat un conveni de col-
laboració amb la Federació d’ADF del 
Vallès Occidental per finançar i fer di-
fusió de les actuacions de prevenció ac-
tiva i passiva dels incendis forestals a 
la comarca. Excepcionalment el pres-
supost s’ha augmentat fins a un total 
de 10.000 euros per contribuir a les ac-
tuacions extraordinàries d’enguany a 
causa de les circumstàncies anòmales 
de sequera.  L’import extra es destina-
rà a manteniment d’equips de video-
vigilància que s’han instal·lat arran de 
l’acord entre  la Federació d’ADF amb 
la Fundació Patrimoni Natural. Les cà-

meres operen per tal de supervisar les 
zones de risc d’incendis de vegetació. 
Aquesta actuació compta amb la col-
laboració dels ajuntaments dels muni-
cipis on s’instal·len les càmeres, ja que 
els ens locals subministren els serveis 
d’internet i corrent perquè els disposi-
tius de videovigilància puguin operar 
correctament.

A banda d’aquesta despesa ex-
traordinària el conveni preveu actu-
acions de prevenció activa i passiva, i 
també serveix per poder mantenir el 
control de la Federació d’ADF del Va-
llès Occidental situat a l’antiga caser-
na de Matadepera. Durant la signatu-
ra del conveni, que es va fer dimecres, 
s’ha remarcat des d’ambdues entitats 
que la situació dels boscos és de vul-
nerabilitat per la sequera persistent i 
es demana molta prudència a tothom.  

 ||  REDACCIÓImatges del foc que es va produir dilluns passat a Sentmenat. || CEDIDA
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tinença d’animals actualitat

La setmana passada vam viure una 
onada de calor amb temperatures 
que es fan enfilar per sobre dels 36° 
al conjunt de la comarca.  Una cloen-
da molt càlida per a una de les prima-
veres més estiuenques que es recor-
den. Les mascotes, i especialment els 
gossos, són un dels col·lectius de risc. 
L’episodi de xafogor i altes tempera-
tures sostingudes durant tota la jor-
nada, amb nits tropicals que superen 
els 20°,  poden agreujar patologies prè-
vies o derivar, si no tenim cura, en un 
cop de calor.

La veterinària Sílvia Valenzuela, 
de la clínica Bitxos de Castellar, detalla 
que els primers símptomes d’un cop 
de calor en un animal són “la hiper-
tèrmia, tenen el cos calent, i inten-
ten respirar més ràpidament, amb 
la boca oberta i la llengua fora”. La 
veterinària concreta que altres com-
portaments fora del que és habitual 
com que estiguin més cansats i tin-
guin dificultats per aixecar-se de terra, 
“que beguin molta aigua de cop i la 
vomitin”, són tocs d’atenció per iden-
tificar si és un cop de calor. “Que el 
gos estigui molta estona en lloc ex-
posat a altes temperatures, com 
una terrassa, poden provocar-lo”, 
alerta Valenzuela.

Si sospitem que la nostra mas-
cota pateix un cop de calor, la veteri-
nària es mostra contundent. Cal visi-
tar sense demora un centre veterinari 
per atendre l’animal, perquè les con-
seqüències poden ser fatals, fins i tot 
poden arribar a morir. “De camí al ve-
terinari podem intentar rebaixar la 
temperatura de l’animal amb una 
tovallola mullada, amb una dutxa 
d’aigua freda i alcohol a les potes. Si 
ens passa a la muntanya, busquem 
una font, el remullen i al cotxe amb 
l’aire condicionat cap al veterina-
ri. Si esperem  que li passi, pot ser 
massa tard, i els danys poden ser ir-
reversibles. Un gos és com un nen 
petit. No pot explicar què li passa i 
hem d’anar amb compte”, assevera.

En qualsevol cas, per prevenir 
un cop de calor Valenzuela demana 
sentit comú. Cal evitar les passeja-
des al centre de la jornada, i si són in-

Protegir les mascotes de l’onada de calor
Les temperatures 
tan elevades que 
ens acompanyen 
aquests dies poden 
provocar un cop de 
calor en els animals

  Rocío Gómez

dispensables, que sigui per una zona 
enjardinada i amb ombra, i condicio-
nar la llar si s’han de quedar sols per-
què sempre trobin espais ben venti-
lats amb temperatures suaus, i aigua 
a l’abast. Per descomptat, no podem 
deixar tancats en un cotxe exposat al 
sol la nostra mascota, perquè l’efecte 
lupa i la manca de ventilació, conver-
tiran l’automòbil en una trampa mor-
tal. “També podem deixar gel al bol 
de l’aigua perquè es refresquin men-
tre estan a casa”, apunta, i fins i tot 
apostar per un arnès amb capacitat 
per a una bossa refrigerant, que evita-
rà que la temperatura de l’animal es-
devingui crítica durant una passeja-
da. “El gel no ha d’estar en contacte 
directe amb la pell, perquè els pot 
cremar”, diu.

Valenzuela remarca que hi ha 
característiques dels animals i races 
que són més propenses a patir un cop 

de calor. “Els gossos negrets, o amb 
una capa de pèl més fosc, agafen 
més temperatura. Però per con-
tra, els blancs es poden cremar pel 
sol. Tenir molt de pèl no vol dir que 
siguin més propensos a un cop de 
calor, perquè els protegeix, però sí 
que si el pateixen és més difícil de 
dissipar-lo. Els gossos braquicè-
fals, com els carlins o els buldogs, 
pateixen més la calor, perquè els 
costa respirar”, afegeix.

activitat restringida a la protectora

La protectora Caldes Animal, que re-
cull i atén els gossos sense llar de Cas-
tellar i altres municipis com Caldes i 
Sant Cugat, ha restringit la seva acti-
vitat amb motiu de l’onada de calor, i 
només resta oberta al públic per ges-
tionar adopcions fins a nou avís. A 
hores d’ara, tenen activa la campanya 
Ajuda un GPP amb una adopció soli-
dària sense cost, per a gossos consi-
derats potencialment perillosos, però 
que són aptes per ser adoptats.

A més, aquest dijous serà una de 
les nits més complicades per a moltes 
mascotes. Per la revetlla de Sant Joan 
el soroll dels petards i focs d’artifici 
que acompanyen la celebració poden 
espantar i provocar atacs de pànic als 
gossos. És una de les nits en què més 
animals s’escapen i fugen de casa. És 
per això que és recomanable que l’ani-
mal dugui a la vista una placa identifi-
cativa, a banda d’estar xipat. Avançar 
les passejades per evitar els horaris de 
més activitat festiva, crear una zona 
segura a casa, tancar portes i fines-
tres, posar música o la televisió per 
camuflar el soroll, poden ajudar-los 
a passar millor la nit. Abans d’admi-
nistrar algun medicament que pugui 
relaxar i calmar l’animal, cal consul-
tar-ho amb un veterinari.  

El Rocket acaba d’arribar a Caldes Animal per trobar una nova llar. || CALDES ANIMAL
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Continuïtat a l’Associació de Jubilats i Pensionistes

La candidatura de continuïtat en-
capçalada per Montserrat da Silva 
va guanyar les eleccions a la junta 
de l’Associació de Jubilats i Pensi-
onistes que van tenir lloc el 14 de 
juny a la tarda.

La proposta es va imposar per 
118 vots a la candidatura encapçala-
da per Àngel Sánchez Díaz, que va 
aconseguir 46. Enguany, les votaci-
ons es van realitzar al Casal Catalu-
nya amb urna, i no a mà alçada com 
fins ara. La intenció era que la gent 
se sentís més còmode. La reescolli-
da presidenta reconeix que se sent 
molt contenta pels resultats: “Em 
fa sentir molt orgullosa a mi i a tot 
l’equip, perquè sabíem que la gent 

estava contenta, però tant no ens 
ho pensàvem. Va anar tanta gent 
que la cua donava la volta al billar 
i arribava fins al carrer”. 

Tot i que la intenció és continu-
ar amb el model i la gestió que han 
portat fins ara, ja tenen al cap pro-
jectes nous: “Continuarem igual 
perquè la gent està molt conten-
ta de la manera que ho fem, però 
sí que hi haurà algunes innovaci-
ons, tenim coses molt boniques a 
fer”. Alguns projectes que tenien 
pensants, van quedar frenats per 
l’any i mig d’inactivitat per la pandè-
mia. Ara, estan disposats a tirar-los 
endavant. La primera d’aquestes 
noves propostes és un menjador 
social per a la gent gran: “Suposo 
que es posarà en funcionament de 
cara a Festa Major. També s’està 

  Cristina Domene

GENT GRAN | ELECCIONS

La junta reescollida el 14 de juny, al Casal Catalunya. || CEDIDA

avançant en les obres del Casal de 
la plaça Major, que és necessari 
que s’obri perquè moltes perso-
nes veïnes d’aquella zona que no 
es poden desplaçar fins al Casal 
Catalunya el troben a faltar”. Da 
Silva diu que segons previsions el 
Casal de la plaça Major podrà obrir 
al setembre. Un altre aspecte en què 
volen innovar és en les activitats. 
A banda de proposar-ne de noves, 
volen programar actes i propostes 
per als caps de setmana.

Montserrat da Silva compta 
a la seva junta amb José Moya, Pe-
pita Vaca, Laureà Puigdomènech, 
Julià Ribatallada, Francisco Javier 
Marín i Francesc Vañó, que estaran 
al capdavant de l’Associació de Ju-
bilats i Pensionistes durant els prò-
xims 4 anys.  

El divendres 9 de juny Comerç Cas-
tellar va assistir a la jornada Reacti-
vem-nos organitzada per PIMEC.

Més de 350 empresaris i empre-
sàries del Vallès Occidental van parti-
cipar en aquesta jornada que va tenir 
lloc a l’Amfiteatre de la Fundació 1859 
de la Caixa Sabadell. El president de 
PIMEC, Antonio Cañete, es va re-
ferir a l’activisme empresarial amb 
aquestes paraules: “Volem situar les 
pimes en el pont de comandament, 
per tant, hem d’estar a tots els llocs 
on es prenen les decisions que afec-
ten la petita i la mitjana empresa. Si 
no ho fem, uns altres decideixen per 
nosaltres i, per tant, no podem ga-
rantir que sempre es legisli pensant 
primer en els més petits. Només si 
som en el pont de comandament po-
drem aconseguir normatives jus-
tes i equitatives per competir en 
igualtat de condicions, ser viables 
i competitius i, per tant, propiciar 
el creixement econòmic del país”.

A petició del públic assistent, el 
president de PIMEC també va par-
lar d’alguns dels temes que més pre-
ocupen el teixit empresarial local com 
l’energia, la formació i la reforma la-

Participació a 
‘Reactivem-nos’
Més de 350 empresaris i empresàries de la 
comarca van participar en aquesta jornada 
que es va celebrar a la Fundació 1859  de 
Caixa Sabadell

  Redacció

COMERÇ CASTELLAR | PIMEC

La dinamitzadora de Comerç Castellar, Marta González, al costat del president de PIMEC, Antonio Cañete. ||CEDIDA

D’esquerra a dreta, Xavier Ruiz, Marc Gorriz i Anna Vilà, de Comerç Castellar. || J. R.

boral. També va reflexionar sobre els 
canvis que s’estan produint al món i 
va definir el moment actual com “un 
canvi d’era, en la qual serà neces-
sària una mirada d’un capitalis-
me més inclusiu, en què la columna 
vertebral serà la gestió de la pro-
ductivitat”. Seguidament els presi-
dents comarcals van fer entrega de 
la placa commemorativa a cadascun 
dels socis de PIMEC, entre ells Cas-
tellar Comerç.

Prèviament a la conferència, el 
president de PIMEC, acompanyat 
per una representació de la patronal 
al territori, va mantenir una trobada 
institucional amb representants de 
diferents entitats i autoritats, entre 
d’altres el tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Castellar, Joan Creus. Al 
final de l’acte, Josep Maria Catalán, 
president de PIMEC Vallès Occiden-
tal els darrers 5 anys, va anunciar la 
seva decisió de deixar la presidència 
per motius personals, tot donat pas al 
fins ara vicepresident de l’entitat al ter-
ritori des del 2016, Xavier Pujol, per al 
seu relleu. Per aquest motiu, PIMEC 
ha aprofitat l’esdeveniment per retre 
homenatge a la figura de Catalán amb 
un reconeixement a la seva tasca i a les 
seves aportacions al capdavant de la 
patronal al Vallès Occidental.

+ COMERÇ

El 26 de maig es van presentar les 
candidatures a junta de govern en 
assemblea general. L’encapçalada 
per Marc Gorriz com a president, 
Anna Vilà com a tresorera i Xavi Ruiz 
com a secretari va ser l’escollida. 
D’aquesta forma, es consolida 
la presidència de Marc Gorriz, 
del restaurant Mito, la Balena i la 
Bruna, que seguirà treballant per 
les activitats habituals, promovent i 
dinamitzant accions per al comerç de 
la vila. El proper esdeveniment serà 
‘Botigues a la fresca’, per donar el 
tret de sortida a les rebaixes d’estiu 
l’1 de juliol. Al setembre també es 
farà la Fira Street Market durant la 
festa Major d’enguany.|| REDACCIÓ

Renovació de la junta 
a l’associació

L’equip de Montserrat da Silva vol posar en marxa un menjador social i reobrir el casal de la plaça Major al setembre
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actualitatdia del  refugiat

· El 20 de juny se celebra el Dia In-
ternacional dels Refugiats. Fa uns 
anys va arribar a Castellar amb 
la seva família. Com han estat 
aquests anys? 
Vam arribar el 2018 aquí gràcies a un 
acord entre la Universitat Autònoma 
de Barcelona i l’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès, en el marc d’un pro-
grama de suport als refugiats, per 
fer el meu doctorat. Va ser una gran 
oportunitat per a mi i per a la família 
venir a Barcelona, a Castellar. Enca-
ra recordo aquells moments, quan 
els grups terroristes de l’ISIS van 

“Castellar és un bon exemple de responsabilitat”

  Cristina Domene

Va arribar a Castellar amb la seva fa-
mília el 2018 fugint de l’Estat Islàmic a 
l’Iraq, que el va registrar com a insur-
gent. Director de les Biblioteques de 
la Universitat de Mossul i professor, 
actualment està fent un doctorat en 
Traducció i Interpretació a la UAB

ENTREVISTA

Mohammed Aal-Hajiahmed
Refugiat de Mossul

atacar la meva ciutat, Mossul. Grà-
cies a Déu vam evitar els seus atacs i 
vam escapar de la ciutat fins a arribar 
als camps de refugiats desplaçats al 
Kurdistan. Estem molt contents aquí, 
la família estima molt Castellar, cre-
iem que ja en formem part. Ens hem 
integrat molt bé amb la gent i la cul-
tura. El meu conveni s’acaba a finals 
d’aquest any, al novembre. Aleshores 
haurem de decidir què fer, però ara 
mateix se’ns fa difícil imaginar-nos 
fora d’Espanya. 

· Té comunicació amb familiars o 
amics a l’Iraq?
Sí, i tant. Parlo amb familiars, amics, 
companys de la biblioteca i la univer-
sitat... La situació a Iraq és molt millor 
que abans, tot i que les millores s’acon-
segueixen molt lentament. El procés 
de reconstrucció de la ciutat de Mos-
sul es va iniciar el 2017, amb l’allibera-
ment de la ciutat, i a poc a poc la con-
juntura es va redreçant. 

· Encara hi ha milions de perso-
nes al món que necessiten refugi, 
sigui per conflictes armats o per 
persecució. Les administracions 
i la societat hauríem de fer més 
pels drets dels refugiats?
Exactament. Ara mateix hi ha més de 
80 milions de persones que viuen en 
camps de refugiats i gairebé 38.000 

persones s’hi traslladen cada any. 
Considero  que hi hauria d’haver una 
crida internacional molt important 
per donar suport a aquesta gent, per-
què ningú s’imagina que difícil que 
és deixar el teu país, el teu poble. I 
no només parlo de casa teva, els teus 
mobles o el cotxe. Estic parlant de 
coses emocionals, deixes les perso-

nes que estimes, els teus records, els 
racons d’una ciutat que havien signi-
ficat coses per a tu. Ningú s’imagina 
el que pateixen aquestes persones, 
què experimenten; per tant, crec que 
necessiten una atenció especial. Els 
governs, les organitzacions interna-
cionals i les comunitats haurien de 
tenir cura d’aquestes persones. 

El bibliotecari de Mossul, Aal-Hajiahmed, a la biblioteca Antoni Tort.  || Q. PASCUAL

· Analitzant el conflicte a Ucraï-
na i com ha respost Europa per 
acollir famílies d’aquest país, 
considera que hi ha refugiats 
de primera i segona categoria?
Quan sento a parlar de la gent que 
està deixant Ucraïna no puc evi-
tar recordar el moment que nosal-
tres vam haver de fugir d’Iraq. La 
diferència és que ells ho poden fer 
més fàcilment perquè la resposta 
europea, i fins i tot internacional, 
ha estat molt millor que la que vam 
rebre nosaltres. Tenen la sort que 
algú els doni la benvinguda i jo me 
n’alegro, perquè per a ells sé que 
és molt difícil deixar el seu país, 
ara en guerra.  

· De fet, ara a Castellar hi ha 
diferents famílies procedents 
d’Ucraïna. 
Sí, i estan rebent un tracte sem-
blant al que vaig rebre jo amb la 
meva família. Aquí hem trobat una 
administració i persones que estan 
disposades a ajudar i donar suport 
a les persones refugiades. I preci-
sament Castellar és un bon exem-
ple de responsabilitat. Quan viatjo 
i haig de fer discursos o entrevistes 
sempre ho comparteixo, que hi ha 
persones que sí que estan intentant 
ajudar perquè les casuístiques de 
les persones refugiades millorin.  
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actualitat educació

Un total de 319 alumnes de 3r i 4t 
d’ESO dels instituts Castellar i Puig 
de la Creu i de les escoles El Casal i 
FEDAC Castellar han participat du-
rant el curs 2021-2022 en el progra-
ma Servei Comunitari, una iniciati-
va que des de fa vuit anys es porta a 
terme a la vila als centres concertats 
i que des d’en fa quatre compta amb 
la participació dels dos instituts. El 
curs 2021-2022, el Servei Comunita-
ri s’ha portat a terme a diverses en-
titats com Suport Castellar, la Coral 

319 alumnes d’ESO han fet treball comunitari

FINAL DE CURS | SERVEI COMUNITARI

Els alumnes de 5è de primària de 
l’escola FEDAC Castellar van ce-
lebrar dimarts, 21 de juny, la cloen-
da del programa CuEmE, impulsat 
per la Diputació de Barcelona, que 
consisteix en la creació i desenvo-
lupament d’una cooperativa, des 
del seu plantejament formal fins 
a la venda del producte.

Durant aquest curs els alum-
nes han constituït la cooperativa 
Fedixos. Per a la seva creació, els 
i les alumnes, un total de 27, van 
fer una aportació de capital de 5 
euros cadascun. Han desenvolupat 

el pla de comunicació i disseny, la 
comercialització i la gestió econò-
mica i administrativa i els benefi-
cis els han destinats a l’entitat Cal-
des Animal. “El 28 de maig es va 
poder veure plasmat tot l’esforç 
dels alumnes i en el moment que 
van posar a la venda els produc-
tes que havien ideat des del mes 
de setembre. Posar a la pràcti-
ca tots aquests coneixements 
d’empresa és la millor manera 
d’aprendre”, va manifestar el re-
gidor d’Educació,  Joan Creus, pre-
sent a la cloenda.   || C. D. 

Alumnes de 5è de primària de FEDAC 
posen el punt final al programa CuEmE

CLOENDA | EMPRENEDORIA

Pas a Pas, el Club Tennis Castellar, 
l’ADF Castellar, el Banc de Sang, Cà-
ritas Castellar, la Creu Roja, el Club 
Atlètic Castellar, Clau de Sol, el Club 
Bàsquet Castellar, el Grup Il·lusió, 
Sona Swing i l’Obra Social Benèfi-
ca. També a diversos serveis muni-
cipals i comarcals com la Ludoteca 
les 3 Moreres, la Biblioteca Antoni 
Tort, Ràdio Castellar, el projecte Re-
cooperem del Consell Comarcal, La 
Fàbrica, el  Consell d’Adolescents i 
el Fòrum Jove.

El Servei Comunitari té per 
objectiu promoure que l’alumnat 
de secundària experimenti i pro-
tagonitzi activitats de compromís 
cívic alhora que aprengui l’exercici 
actiu de la ciutadania i posi en pràc-
tica els seus coneixements i capa-
citats al servei de la comunitat. La 
proposta permet apropar els i les 
alumnes a les entitats del territo-
ri i plantar la llavor del voluntari-
at entre la població més jove.   || 

REDACCIÓ

Explicació del projecte dels alumnes de 5è de primària. || AJ. CASTELLAR

Dolors Arumí, responsable de la delegació d’Ensenyament, s’adreça als alumnes del Puig de la Creu, dilluns passat. || CEDIDA
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actualitat

La presentació del projecte Jo soc. 
Una declaració sobre el gènere i la sexu-
alitat va donar dimecres 22 el tret de 
sortida al gruix de les activitats orga-
nitzades amb motiu del Dia per l’Alli-
berament Lesbià, Gai, Transsexual, 
Bisexual, Intersexual i Queer, que es 
commemora cada 28 de juny, i que a 
la vila s’han aplegat enguany sota el 
lema Castellar per l’Orgull 2022.

 A l’acte, que va tenir lloc a la 
Sala de Petit Format de l’Ateneu, es 
va visibilitzar el projecte, que es va 
iniciar l’any passat, amb la publicació 
d’un monogràfic en paper i de diver-
sos vídeos per donar suport a totes 
les persones del col·lectiu LGTBIQ. 
L’acte, que va comptar amb una taula 
rodona i actuacions del combo Canvi 
de Plans, de l’Escola Municipal de 
Música Torre Balada i de la coral Lua 
d’Espaiart, es completa amb una ex-
posició que es podrà visitar al Mercat 
Municipal fins al 28 de juny. 

Les activitats programades 
continuaran els dies 27 i 29 de juny. 

Tret de sortida als actes per 
reivindicar el dia LGTBIQ+

La presentació del projecte ‘Jo soc’ ha arrencat els actes pel Dia de l’Orgull. || R.GÓMEZ

Així, dilluns 27 de juny, La Fàbrica 
n’ha organitzat dues: “Pintem la vi-
driera de La Fàbrica”, de 10 a 14 hores 
a l’equipament juvenil, i “Vine a fer 
la teva polsera amb els colors de la 
bandera”, prevista a les 18 hores a la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort.

Precisament, la Biblioteca 
també proposa, el mateix dia 27, 
però a les 20 hores, una lectura tea-
tralitzada de fragments de llibres i 

28 JUNY| CASTELLAR PER L’ORGULL

poemes de temàtica LGTBIQ+ que 
s’ha titulat Per gustos, colors, a més 
d’un recull bibliogràfic sobre aques-
ta temàtica.

 Les activitats finalitzaran di-
mecres 29 de juny amb una sorti-
da titulada “Camina i fes salut per 
l’orgull”, organitzada amb la col-
laboració de l’Àrea Bàsica de Salut, 
que engegarà a les 9 hores des del 
CAP Castellar.  

 Redacció

La Regidoria de Nova Ciutadania 
promou trobades entre persones 
usuàries del Servei de Primera Aco-
llida de l’Ajuntament amb la finalitat 
que puguin conèixer-se i teixir rela-
cions entre elles. Dilluns va tenir lloc 
una d’aquestes reunions a l’equipa-
ment de La Fàbrica, amb l’assistèn-
cia d’una desena de persones que van 
estar acompanyades de la regidora 
d’Atenció Social, Cooperació i Nova 
Ciutadania, Àngela Bailén, i de per-
sonal tècnic. 

El Servei de Primera Acollida és 
totalment gratuït i facilita a les perso-
nes usuàries informació dels serveis, 

recursos i formacions de què disposen 
les persones nouvingudes al munici-
pi. Aquestes persones poden accedir 
a través d’aquest servei municipal a 
un bloc de formació que dona accés 
al certificat de Primera Acollida, que 
expedeix la Generalitat. Aquest és un 
document molt útil per acreditar l’ar-
relament social o la modificació o la 
renovació d’autoritzacions de resi-
dència en els processos d’estrange-
ria. Qualsevol persona pot accedir al 
Servei de Primera Acollida demanant 
cita a través del telèfon 937144040 o 
serveiacollida@castellarvalles.cat.  

 || REDACCIÓ

Trobades del servei 
de Nova Acollida

La trobada del Servei de Primera Acollida va tenir lloc a La Fàbrica. || CEDIDA

NOVA CIUTADANIA | LA FÀBRICA
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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.

Aquest cap de setmana passat el 
local de Càritas Castellar del carrer 
Portugal ha patit un atac vandàlic 
consistent en el bloqueig dels panys 
d’accés a les nostres instal·lacions. 
S’ha de tenir una maldat extrema 
per atemptar contra una associació 
com la nostra i, al cap i a la fi, contra 
les persones més vulnerables, que de-
penen en bona part de l’ajuda que els 
oferim en forma d’aliments. Tanma-
teix, gràcies a la diligència dels ser-
veis de la Brigada Municipal –a qui 
volem agrair la rapidesa, l’eficiència 
i l’amabilitat amb què han solucionat 
el problema– les nostres prestacions 
no s’han vist afectades. 

Vandalisme i agraïment

 Càritas Castellar

 Joan Juni *

a nit més curta de l’any 
i segurament, a Catalu-
nya, una de les més cele-
brades. És una nit mà-
gica, és una festa amb 

elements i tradicions molt simbòli-
ques, una celebració que té el foc com 
a element característic.
Recordo que a Castellar, ja fa molts 
anys, en els diferents espais sense ur-
banitzar repartits per tot el poble, els 
veïns dels barris limítrofs organitzà-
vem les fogueres, competint per qui 
acumulava més fusta per fer la fo-
guera més grossa. Dies abans pas-
sàvem casa per casa, preguntant als 
veïns que acumulaven objectes inser-
vibles de fusta per donar-los a la fo-
guera. Ara ja no tenim espai per po-
der-les fer, s’ha perdut un d’aquests 
elements característics, però encara 
ens queda la pirotècnica.
Entre el fum de les fogueres i l’olor 
de pólvora es generava un ambient 

L
Revetlla de Sant Joan

continua a la pàgina 11

El nacionalisme català està perdent 
il·lusió i força. Ho veiem amb la poca 
presència actual dels llaços grocs en 
edificis, pintades al mobiliari públic i 
a les solapes. I ara molt erròniament 
es parla de suprimir “La Santa Es-
pina” al final dels aplecs, ballades i 
concerts de sardanes. Dos són els 
motius que ens criden a continuar. 
Primer perquè precisament el fil 
argumental de l’obra teatral on està 
inclosa la sardana “La Santa Espi-
na” es basa en uns presoners cata-
lans a l’exili. D’acord, les presons, 
de moment (veurem com acaba), no 
són per l’indult, però l’exili sí que se-
gueix inexorablement. Segon: seria 
un motiu per pensar suprimir-la si la 

La Santa Espina

 Francesc Sagrera

Són conscients el govern i l’admi-
nistració catalanes que el corredor 
mediterrani passa pel Vallès? No ho 
sembla. Es parla de l’enllaç a la C-58 
a Sabadell nord paralitzat per la crisi 
econòmica. Per quan? Recordo que 
abans de la pandèmia i l’allibera-
ció de peatges, els embussos ja eren 
habituals al Vallès, situació que ge-
nera la crema extra de combustible 
amb l’agreujament de la contami-

El dilema: retencions 
contaminants o vials 
més àgils

 Josep Manel Martí S.meitat de la gent assistent a les ba-
llades marxés just abans de tocar-la, 
però tot al contrari, la gran anella és 
viva i s’hi suma gent del públic que 
normalment no balla. En general els 
polítics cedeixen, afluixen, obliden i 
mig perdonen, però no vol dir que el 
poble i en el nostre cas el sardanis-
me vulgui seguir recordant els fets 
del setembre i l’octubre del 2017 i les 
seves fatals conseqüències i per tant 
no vol ni perdonar, ni oblidar. La rot-
llana final és viva i “La Santa Espina” 
n’és el símbol. Per part de molts, si 
els llaços grocs i “La Santa Espina” 
cansen o molesten, ens alegrem, vol 
dir que segueix viu el motiu pel qual 
es van crear.

nació, la pèrdua de temps i diners i 
l’estrès diari de molta gent als vials 
de la perifèria urbana. Aleshores no 
podíem culpar ningú, però la reali-
tat actual és tossuda. Per sort algu-
na cosa ha canviat, hi ha més diners, 
però els nostres polítics, excusant-se 
en moviments ecologistes i interes-
sos particulars, posen pegues a la 
inversió racional que evitaria molts 
d’aquests mals. Si som realistes, 
sabem que, malgrat l’electrificació 
avanci, el transport de mercaderi-
es per carretera i el parc automobi-
lístic de combustió seguirà creixent 
durant força anys, encara. Per tant, 
a curt termini, els qui poden fer-ho 
haurien de posar tots els mitjans per 
evitar mals pitjors que la pèrdua es-
tètica d’un paisatge i les queixes d’al-
guns afectats que no volen parcs eò-
lics i autovies prop de casa, és clar, 
però sí beneficiar-se’n. Quina barra! 
Si deixem que primi l’interès d’uns 
quants per sobre del general, anirem 
cada dia a pitjor. I tenim els nostres 
governants enfrontats pel tema. Ja 
veig que ens haurem de mobilitzar 
amb totes les conseqüències, com 
fan altres països veïns, si volem que 
prevalgui el bé comú per damunt del 
particular. Penseu-hi.

LA  FOTO

Dissabte passat, la Biblioteca Municipal Antoni Tort va acollir un taller de 
còmic titulat Converteix-te en dibuixant de còmic en 60 minuts. Va anar a càr-
rec de Sandra Uve, una il·lustradora reconeguda, també historicista i escrip-
tora. L’activitat s’adreçava a infants a partir de 8 anys.  || TEXT: M. ANTÚNEZ  / 

FOTO.:  BIBLIOTECA MUNICIPAL

Taller de còmic amb Sandra Uve, a la biblioteca

Davant el risc molt elevat d’incendi 
forestal, la situació d’onada de calor 
i adherint-nos a les recomanacions 
i mesures que va anunciar l’Ajunta-
ment al Ban del dijous 16 de juny, des 
d’Arima experiències vam ajornar el 
concert del grup Rise i el sopar que 
s’havia de fer al Puig de la Creu el 

El concert de Rise i el sopar 
previst al Puig de la Creu 
s’ajorna al 30 de juliol

 Clara Martí Puig- Arima experiències

passat 18 de juny.
La nova data de l’experiència és el dis-
sabte 30 de juliol. El concert comen-
çarà a les 19.30h a la capella del Puig 
de la Creu i seguidament hi haurà un 
sopar al pati interior del recinte. Si 
algú encara no té la seva entrada i 
vol reservar-la ho pot fer enviant un 
correu a arima.experiencies@gmail.
com o a través del número de telèfon 
666 70 14 55. La data límit d’inscrip-
ció és el dilluns 25 de juliol, l’afora-
ment és de 60 persones.    
Gràcies per la comprensió, cal ser 
prudents i cuidar d’aquest entorn 
natural que tenim la sort de tenir. 
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opinió

 Rafa Homet *

 Ignasi Giménez *

a frase és del pare d’un 
bon amic pagès i sem-
pre l’he trobat genial: 
“En aquest món hi ha 
inventus i adelantus i 

nosaltres el que hem de fer són ade-
lantus”.
Dit d’una altra manera: en aquest món 
es poden fer coses que aparentment 
són ocurrents i atractives però que a 
l’hora de la veritat no serveixen per 
a res: els inventus. I d’altres que solu-
cionen problemes i milloren la quali-
tat de vida de la gent: els adelantus. 
Aquests dies aquesta frase explica a 
la perfecció un parell de temes d’ac-
tualitat comarcal i local: la B-40 i la 
piscina d’estiu. 

a tenim aquí les Nits d’Es-
tiu. Un any més la progra-
mació estiuenca inclou-
rà, entre altres propostes 
culturals, cinema, monò-

legs, sardanes i, sobretot, molta mú-
sica! Entre les propostes més desta-
cades podem trobar la segona edició 
del FemFestival, un cicle de concerts 
protagonitzats per artistes i vocalis-
tes femenines que impulsen les regi-
dories de Feminisme i Cultura, i el del 
Tast d’Estiu, que torna després de dos 
anys de parèntesi a causa de la pandè-
mia i que comptarà amb una dotzena 
d’establiments que oferiran les seves 
delicioses propostes gastronòmiques.
Pel que fa al FemFestival, el talent ar-
tístic femení i feminista omplirà la 

L J
‘Inventus’ i ‘adelantus’ 

L’estiu més lúdic i cultural 

stic segur que un 
tècnic amb coneixe-
ments (o no) sobre el 
tema viari em dona-
ria explicacions plau-

sibles entorn d’una pregunta que 
ningú dels mortals amb qui tracto 
habitualment m’ha sabut respon-
dre. Tot i que, dins dels paràme-
tres del possible, procuro defugir 
les hores punta en què el trànsit és 
més espès, sempre sorgeixen im-
previstos a què cal donar respos-
ta. Avui, doncs, a l’altura de Mo-
lins de Rei m’he trobat amb una 
retenció que he demanat al meu 
acompanyant immortalitzés fent 
una foto... per quins set sous, quan 
evolucionem, forçosament, sobre 
l’asfalt d’una carretera a una ve-
locitat menor que un vianant, els 
rètols lluminosos ens “inviten” a 
reduir la velocitat?
Què no podem sobrepassar el 
límit de cinquanta quilòmetres 
per hora? Bé prou que ens n’ado-
nem... avui  jo m’haguera confor-
mat circular a trenta i no haver-me 
d’aturar. Entretenir-me a llegir 
els rètols dels vehicles logotipats 
que em feien companyia a banda i 
banda de la via, també em fa una 
certa gràcia, però només els cinc 

  Ni a 10. || JOAN MUNDET

Com diu el poeta 
del Poble-sec...

E PLAÇA MAJOR

VÍCTOR VALLS
Impressor

“Estic escrivint 

aquestes notes 

davant d’un tallat 

tot fent temps”

ve de la pàgina 10

primers minuts... A la llarga to-
par-me, per desena vegada, amb 
les adreces, telèfons, emails i pà-
gines web dels Desatascos Gu-
tiérrez, dels Bancs d’Esperma de 
la Franja de Ponent o dels Tablao 
Rita la de los Pendientes de Aya-
monte arriba a cansar d’allò més.

Estic escrivint aquestes notes da-
vant d’un tallat tot fent temps per 
tornar cap a casa. Falta una mitja 
hora perquè segons els meus càl-
culs (que moltes vegades fallen) 
els fus horari faci possible que el 
trànsit s’hagi tornat més fluïd. Tot 
el bestiar ja som a la cleda quoti-

diana. Ve a ser allò que ens diu el 
poeta del Poble Sec: “(...) con la re-
saca a cuestas / vuelve el pobre a 
su pobreza, / vuelve el rico a su ri-
queza / y el señor cura a sus misas. 
/ Se despertó el bien y el mal / la 
zorra pobre al portal, / la zorra rica 
al rosal, / y el avaro a las divisas.”

Començo per la primera: va venir la 
ministra de Madrid a dir que no, que 
realment no inverteixen mai a Cata-
lunya el que haurien d’invertir, però 
que ara sí que sí, que com que falta un 
any per a les eleccions municipals pa-
garan una autopista que solucionarà 
tot el trànsit i tots els problemes, i tot 
i que donaran els diners perquè la Ge-
neralitat faci el que ells diuen. Part de 
la classe política local ha rebut aquest 
invent com  una gran notícia que ha de 
resoldre el dèficit de comunicacions 
que pateix Castellar. Malauradament 
em veig amb l’obligació de posar aigua 
al vi: de res ens serveix una autopista 
de vuit carrils a l’altra banda del Ri-
poll si ningú explica si hi haurà pont 
que connecti o no, perquè si la conne-
xió ha de ser el pont que hi ha ara, els 
embussos estan garantits. Per ample 
que sigui un circuit, la fluïdesa de pas 
la marca el punt més estret. 
L’adelantu és connectar directament 
Castellar amb la C-58C, la ronda Oest 
de Sabadell, amb un nou pont que 
creui el Ripoll i alhora connectar 
Castellar a la xarxa ferroviària. La 
resta, inventus que tothom sap que 
no es faran mai, perquè fa 60 anys 
que s’anuncien i no s’acaben. 
El mateix passa amb la piscina: du-
rant aquesta onada de calor els jocs 
d’aigua de la plaça Catalunya han col-
lapsat de gent i la piscina de SIGE és 
massa petita. Cal una piscina munici-
pal nova, en vam fer bandera durant 
la campanya electoral i vam plante-
jar un projecte d’una piscina digna 
de la grandària de la nostra població 
i que, alhora, servia per dinamitzar 
la pràctica esportiva en general mi-
llorant altres instal·lacions amb el 

pressupost disponible que té actual-
ment l’Ajuntament.  
Però si no canvia el projecte, l’alcal-
de ens proposa un projecte de pisci-
na pròpia d’un càmping. Discrepem 
de la zona, però el que realment és un 
inventu que suposarà una pèrdua de 
temps i diners són els quatre dits d’ai-
gua que ens volen colar com a piscina 
municipal d’estiu.  
Si invertim els diners de tothom en 
obres que sigui per a millor, si us plau.

 *Portaveu grup municipal ERC

màgic, una tradició que comporta 
un cert perill i amb la qual s’ha d’anar 
molt amb compte per no prendre mal. 
S’ha de fer sempre apartat de les zones 
boscoses i procurar no malmetre cap 
element privat o comú.
Per últim, però no menys important, 
la tradició més gastronòmica, la coca 
de Sant Joan, que ens acompanyarà 
pel sopar de la revetlla i les postres 
del dinar de Sant Joan.
Des de Junts per Castellar els desit-
gem una feliç nit de revetlla.

 * Junts per Castellar

plaça d’El Mirador amb actuacions 
tan destacades com les de la cantant 
i compositora Sara Roy, la cantauto-
ra Paula Peso; la compositora, trom-
petista i saxofonista Andrea Motis; 
les castellarenques Mariona Roca i 
Mireia Sans, i Suu, una de les artistes 
catalanes més seguides a l’actualitat.
Per altra banda, durant les nits d’estiu 
el professor de salsa cubana Vicenç 
Bellmunt durà a terme classes d’inici 
de salsa i bachata; el Centre d’Estudis 
de Castellar – Arxiu d’Història orga-
nitza  els Vespres amb història i l’Agru-
pació Sardanista Amics de Castellar 
(ASAC), les tradicionals sardanes.
També s’han programat cinc sessi-
ons de cinema a la fresca; el recital de 
poesia Rumbesia del negre al blanc, la 
3a Caminada Nocturna #Sotalalluna 
i, Comerç Castellar, la proposta Boti-
gues a la fresca!, amb la qual es donarà 
el tret de sortida a les rebaixes d’estiu.
Tampoc faltarà l’arribada de la Flama 
del Canigó, o la festa de Sant Joan, or-
ganitzada per l’Associació de Veïns de 
Can Carner, i Sant Jaume, programa-
da per l’Agrupació de Veïns del Pla al 
carrer de Sant Jaume. Al mes de juli-
ol tindrem la festa major de Can Font i 
Ca n’Avellaneda i les nits d’estiu a Sant 
Feliu, organitzades per Els Més Tran-
quils de Sant Feliu. Com podeu veure, 
un munt d’activitats de tota mena en 
les quals participen moltes de les enti-
tats de la nostra vila.  Una mostra més 
de la nostra vitalitat i capacitat d’em-
prendre. Us vull agrair la feina de tots i 
totes les que feu de Castellar un muni-
cipi participatiu amb una àmplia ofer-
ta cultural i lúdica.

 *Alcalde de Castellar
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‘Estils’ s’acomiada de Ràdio Castellar 

Un dels moments de l’últim programa ‘Estils’, amb Gener Martí i Rocío Gómez. || L’ACTUAL

L’Estils és el programa més veterà de 
Ràdio Castellar, ha estat vint-i-sis anys 
en antena. Pels micròfons de l’emisso-
ra, de bracet amb Gener Martí, direc-
tor i presentador, ànima del programa 
Estils, han passat prop de 650 convi-
dats. És un programa de proximitat, 
una conversa íntima, un pols ben avin-
gut per descobrir els cops amagats i la 
filosofia de vida dels veïns i veïnes de 
Castellar que han compartit aquest 
diàleg amable amb el presentador. 
Anònims però també coneguts han 
compartit micròfon amb Martí. El 
primer va ser l’exalcalde Lluís Maria 
Corominas, i el penúltim, Josep Martí, 
fill de presentador que, quan va co-
mençar el programa, encara era un 
nadó. “Quan acabo cada programa 
em sento molt satisfet per com ha 
anat la conversa, perquè he pogut 
conèixer una persona, i això m’ha 
agradat molt”, explica el presenta-
dor. “No és un interrogatori. Quan 
entro a la ràdio, aquella persona 
per a mi és la més important del 
món. Al cap de cinc minuts, la gent 

Dimarts passat es va emetre l’últim programa, amb Gener Martí com a protagonista 

 Redacció

es relaxa i està totalment entrega-
da”, afegeix.

A Gener Martí, que encara guar-
da la documentació i les fitxes de cada 
convidat, li agradaria que no es per-
dessin aquestes gairebé tres dècades 
d’Estils, sinó que es digitalitzessin en 
un arxiu a l’abast de tothom. D’algu-
na manera, és el llegat de molts cas-

RÀDIO | PROGRAMA

tellarencs, la fotografia d’un poble 
viu, canviant i en constant evolució. 
El passat i el present dels veïns i veï-
nes de la vila.

Ara bé, l’Estils va abaixar persi-
anes dimarts passat, i es va acomia-
dar de l’audiència amb una edició es-
pecial en què el convidat va ser mateix 
Gener Martí. Després de gairebé tres 

dècades, va arribar el moment de co-
nèixer una mica més l’entrevistador. 
Martí es va definir com una perso-
na que “procura ser coherent amb 
les seves conviccions”. El presenta-
dor va explicar que hi ha dues coses 
a què no pot renunciar: “la família i 
la fe”. De fet, la seva filla Clara Martí 
va participar en el programa per ofe-
rir una la visió més personal i famili-
ar del convidat, com per exemple la 
seva faceta d’avi.

Durant la conversa Martí va re-
passar la seva trajectòria professional 
com a docent però també la seva vin-
culació amb Colònies i Esplai Xiribec 
des del 1984, la pau que troba al Puig 
de la Creu i la seva arribada a Caste-
llar. Gener Martí Monllor va agrair 
el suport de  l’audiència i de totes les 
persones que han volgut  compartir 
el seu estil a la 90.1.     

DEBAT | 1 DE JULIOL

La CUP ha organitzat un acte 
l’1 de juliol a les 19.20 h a la Sala 
d’Actes d’El Mirador per deba-
tre sobre la llengua, el seu paper 
a l’escola i com l’afecta la nova llei. 
Tot i que l’acte “el promovem des 
de la CUP Castellar, no és un acte 
de partit, sinó un espai de tro-
bada, discussió i interpel·lació 
obert a tothom que estigui inte-
ressat perquè pugui opinar, pre-
guntar o, simplement, escoltar”. 
Perquè sigui un acte ric i plural s’ha 
convidat persones de diferents en-
torns. Així hi haurà la diputada de 
la CUP Nogay Ndiaye, perquè parli 
des de l’àmbit institucional; Jaume 
Marfany, president de la CAL Na-
cional, i Anton Carbonell, presi-
dent de l’Aula d’Extensió Univer-
sitària i membre del col·lectiu Pere 
Quart, donaran la visió de les enti-
tats. Núria Cid, mestra i mare, i Juan 
Ramon Pla, mestre i pare, parlaran 
de les seves experiències personals. 
L’acte serà moderat per Toni Tintó, 
de l’Assemblea de Castellar. També 
hi haurà presència d’Òmnium a la 
fila zero i de les altres forces políti-
ques del consistori.  || REDACCIÓ

La CUP fa un 
acte sobre 
el català

En aquest QR 

trobaràs el 

vídeo de l’últim 

programa ‘Estils’ 

amb Gener Martí 
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El #SotalaLluna torna amb novetats

Un dels esdeveniments més importants 
a nivell socioesportiu de la jornada es-
tival és la caminada Sota la Lluna, que 
el 9 de juliol arribarà a la tercera edició, 
organitzada pel Centre Excursionista 
Castellar. Ramon Canalís, és el director 
de la prova i un dels responsables prin-
cipals de l’organització,  ens avança el 
que tothom es podrà trobar en aques-
ta nova edició.

· Què significa el retorn a la norma-
litat del Sota la Lluna per al CEC?
Significa la tornada d’una activitat per a 
tots els públics, en un dia d’estiu, pel nos-
tre entorn més proper, per gaudir fent 
salut i compartir-lo amb família i amics.  
El més important és acostar tot el pú-
blic de Castellar i de fora del Centre Ex-
cursionista de Castellar a les activitats 
que organitzem, amb la possibilitat de 
captar nous socis.
  
· L’any passat va ser una edició di-
ferent i més descafeïnada.
Va ser la primera postpandèmia. La 
gent en tenia moltes ganes i va gaudir 
molt, però no vam poder oferir un entre-
pà de botifarra  acabat de fer a l’arribada 
per restriccions. Aquest any ho farem 
i ja sabem que els participants ho es-
peren. Encarem aquesta tercera edició 
amb molta il·lusió, ganes que tot surti bé 
i que la gent es quedi amb ganes de més. 

· Quines novetats es podran trobar 
els participants?
Dues persones amb mobilitat reduïda 
podran fer la caminada amb cadires es-
pecials anomenades Joëlette, portades 

La tercera edició de la prova ja no tindrà cap mena de restricció i es podrà gaudir de ple amb totes les garanties.|| CEDIDA

La caminada nocturna del Centre Excursionista Castellar se celebrarà dissabte que ve, 9 de juliol,  al vespre

per gent formada per a aquesta tasca. 
També hi haurà sorpreses per als 
participants durant el recorre-
gut i sorteig d’obsequis a l’arribada. 
Regalarem un mocador-badana com-
memoratiu a tots els participants. 

· Qui hi pot participar?
Hi pot participar tothom: pares, mares, 
filles, fills, àvies, avis, amics, amigues, 
cunyades, cunyats, germans, germa-

 Albert San Andrés

nes, cosins, cosines, sense límit d’edat, 
siguin o no socis del Centre Excursio-
nista de Castellar.
 
· Com serà aquesta prova?
Tindrà dues distàncies, una d’11 
km i una altra de 7 km. És una ca-
minada no competitiva nocturna. És 
obligatori ús de frontal o llanterna. 
També tothom ha de portar un re-
cipient per carregar líquid als avitu-

allaments. Hi haurà dos avitualla-
ments líquids i un sòlid a l’arribada.  
La recollida de dorsals serà al 
parc de Colobrers a partir de les 
17.30 h i les dues sortides seran  
simultànies, a les 20.45, amb arribada 
a la  plaça d’El Mirador. No hi ha límit 
horari, tot i que s ha fixat hora límit a 
les 00.00. Les inscripcions es poden fer 
online a www.runedia.mundodeporti-
vo.com abans del 7 de juliol i els benefi-

cis aniran a parar a Suport Castellar.

· Aquesta és la primera edició amb 
la nova junta. Què es vol aportar 
al Centre?
S’aportarà continuïtat i es refermarà 
la solidesa de l’entitat. Cada pas que fa 
aquesta junta és ferm i amb la voluntat 
clara d’obrir els braços a nous socis i a 
persones  que estimen la muntanya i 
les activitats relacionades.  

Ni la intensa calor de l’última onada 
ha pogut aturar la Ivet Alcaraz, 
que el cap de setmana passat va 
aconseguir pujar al segon esglaó del 
podi en una nova cursa puntuable 
per a la Copa Catalunya. La ciclista 
del Top Conserge (00:18:50) va 

acabar darrere de la seva com-
panya Anna Carreras (00:18:06), 
que també va ser la guanyadora 
absoluta, després de completar 
cinc voltes a un circuit en el marc 
de la 75a edició de la Cursa de Festa 
Major - Memorial Gabriel Bosch.

Ivet Alcaraz supera la 
calor i acaba segona 
a Sant Joan Despí
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ARTS MARCIALS | KARATE

FUTBOL | JOCS MEDITERRANI

ATLETISME | C. CATALUNYA

Exàmens de 
cinturons al 
Kyokushin 

Edgar, als 
Jocs del 
Mediterrani

Ivet Ortuño, 
campiona 
a casa

Dissabte passat es va celebrar a les 
instal·lacions de l’Espai Tolrà l’exa-
men de kyus o pujada de cinturons 
del Club Kyokushin Castellar. S’hi 
van examinar més de 60 alumnes 
del club de totes les edats (des de 4 a 

El defensa castellarenc Edgar Cli-
ment és un dels escollits per Pablo 
Amo per formar part de la selecció 
sub-18 espanyola que participarà en 
els Jocs del Mediterrani que es dispu-
taran a Orà (Algèria). El jugador ju-

Una nova edició dels Campionats de 
Catalunya de promoció sub-10, sub-
12 i sub-14 es va disputar en les pis-
tes d’atletisme amb l’organització 
del Club Atlètic Castellar, on més 
d’un centenar de clubs arribats de 
tota la geografia catalana van par-
ticipar en les més de 60 competi-
cions que es van disputar sobre el 
tartà castellarenc.

Dissabte 18 va una de les jorna-

46 anys), entre els quals sis alumnes 
s’examinaven de 1r kyu, és a dir, cin-
turó marró-negre, el cinturó previ 
al negre primer dan.

Segons explica el club en un 
comunicat, va ser “un examen de 
5 hores de duració, els alumnes 
es van examinar de kihon (tècni-
ques), kates, condicionament físic 
i kumite (combat)”. 

L’estil kyokushinkai fundat el 
1953 pel mestre d’arts marcials ja-
ponés d’origen coreà Masutatsu 
Oyama en l’actualitat té molts se-
guidors a Castellar. L’activitat va 
comptar amb la presència del sen-

venil del Reial Madrid veu recompen-
sada així la gran trajectòria d’aquesta 
temporada, en què serà un dels inte-
grants de la selecció sub-18 per parti-
cipar en aquesta competició. Aquest 
curs, a més de jugar en els juvenils del 
Madrid, també ha debutat amb el fili-
al blanc a 1a RFEF i ha entrenat regu-
larment amb el primer equip.

Els Jocs, que inicialment s’hau-
rien d’haver disputat el 2021, van ser 
ajornats per la pandèmia a aquest 
any i se celebraran des del 22 de juny 
al 7 de juliol.

Climent serà un fix en la defensa 
de l’onze espanyol, que iniciarà el tor-
neig aquest diumenge enfrontant-se 

des grans d’aquesta temporada per 
al club verd, amb l’organització del 
campionat, que va portar durant el 
dia més de 1000 persones a les instal-
lacions esportives. Després del re-
torn de jornades mítiques com la 
Corriols del Vallès, la Milla Urbana 
i altres esdeveniments, la norma-
litat torna per fi a l’atletisme, amb 
una temporada que està sent molt 
remarcable per al club local pel que 
fa a resultats esportius i organitza-
ció d’esdeveniments.

En aquesta competició van so-
bresortir diversos atletes locals com 
Ivet Ortuño (3:18,88), que es va pro-
clamar campiona de Catalunya dels 
1000 m obstacles sub-14 i ja suma 
dos campionats consecutius, des-
prés d’aconseguir la mateixa fita la 
temporada passada a Igualada. Mar 

sei Toni Lucha i el sensei F. Duran 
com a examinadors, així com els 
senpais Oriol Torrecilla, Pau Gar-
riga i Xavi García. Aquest diumen-
ge es farà el lliurament de cinturons 
de tots aquells alumnes que hagin 
aprovat l’examen.

“Sobretot volem destacar 
l’esforç i constància dels nos-
tres actuals cinturons marrons, 
que es van deixar la pell en l’exa-
men a marró-negre. Tota la resta 
d’alumnes del club van animar el 
Jairo, el Xavi, el Manu, el Juan, 
l’Alex i el Nico”, expliquen des del 
club castellarenc.  || REDACCIÓ

als amfitrions al SIG Stadium (18 h). 
Posteriorment, el dia 28 (21 h) juga-
ran contra França a l’Ahmed Zabana 
Stadium, per tancar la fase de grups 
el 30 de juny (21 h) contra el Marroc 
al Mers El Hadjadj Stadium.

El castellarenc va fitxar el 2019 
per al cadet del club madrileny, on va 
arribar procedent de l’RCD Espanyol, 
després d’haver passat per la Damm, 
el CE Sabadell o la UE Castellar, entre 
d’altres. Ara mateix, el defensa és el 
jugador de la vila amb més projecció 
i pot arribar a ser el segon castella-
renc en jugar en la màxima categoria, 
després que als anys 60 ho fes Àngel 
Suárez amb el Betis.  || A.S.A.

Franch (3:38,58) va ser novena en la 
mateixa prova. Ortuño va ser sego-
na en els 220 m tanques (32,76) dar-
rere de Jana Queralt (32,21).

Daniela Gaitán va ser sego-
na en els 3000 m marxa sub-14 
(17:05,64) i Núria Blasco (20:02,7), 
14a. Jan Astals (1,09 m) va ser cin-
què en salt d’alçada sub-10 i Mario 
Rodríguez amb 9,59 s en els 60 m, 
va quedar-se fora de la final per po-
ques mil·lèsimes.

En llançaments, Ismael el Had-
dad va ser novè amb una distància 
de 21,88 m en llançament de martell 
sub-14, amb el seu company Raúl 
López, dotzè (23,03) en llançament 
de pilota sub-12. En categoria sub-
14, Eric Garcia va ser onzè amb una 
marca de 16,48 en llançament de 
disc.  || REDACCIÓ

Alumnes del Club Kyokushin Castellar a les instal·lacions de l’Espai Tolrà. || CEDIDA

Edgar Climent, a la dreta, en un entrenament amb la selecció espanyola. || RFEF

La jornada del Campionat de Catalunya va tornar a omplir les pistes d’atletisme. || CEDIDA
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El nou CB Castellar va prenent forma
Després de salvar-se al play-out, el club ha decidit prescindir de Quim Pérez-Alarcón i confiar en Isidre Traver a la banqueta

Després de tres temporades a la ban-
queta del CB Castellar, Quim Pérez-
Alarcón serà substituït per Isidre 
Traver, tècnic que serà l’estendard 
del nou projecte esportiu del club, 
en què el primer equip vol ser la cul-
minació de tota la feina feta des de la 
base. L’aler David Corominas (2 m), 
procedent del Manresa, és la segona 
novetat de l’equip.

Pérez-Alarcón posa punt final a 
l’aventura a la banqueta del CB Caste-
llar, després d’haver salvat l’equip en 
el play-out de descens, en què l’equip 
va superar l’AD Torreforta en els 
dos partits disputats. L’equip, que va 
quedar 10è (6/16) en la fase regular i 
tercer en la segona fase (2/4), supe-
rant el Tàrrega en l’última jornada 
per no descendir directe, després de 
tres temporades en què el tècnic no 
ha pogut mostrar el seu potencial (la 
2019-20 es va cancel·lar per la pandè-
mia i la 20-21 va ser un petit torneig 
de quatre equips). El president, Josep 
Bordas, ha explicat a aquest mitjà que 
“creiem que el cicle de l’equip tèc-
nic actual s’ha acabat i se n’ha de 
començar un de nou. Volem aprofi-
tar la bona feina feta per ells per se-
guir amb un projecte de club en què 
la base tingui molta importància”.

A l’equip continuaran la major 
part de jugadors de la temporada pas-
sada, amb la continuïtat d’un rejove-
nit Pau Viladomat, cridat a ser la re-
ferència de l’equip, juntament amb 
Albert Cadafalch i Albert Germà, 
tres dels referents del club i que tin-

 Albert San Andrés

El jugador David Corominas és la gran aposta del primer equip groc-i-negre. || A. SAN ANDRÉS

dran un rol important com a mirror-
player en l’equip. Un altre de les peces 
importants de l’equip, Marc Figueras, 
també continuarà, juntament amb 
David Junyent i Santi Cano, i puja al 
primer equip Pau Figueras, germà del 
Marc, una de les grans apostes per a 
la temporada que ve. La novetat prin-
cipal és el fitxatge de l’aler sentmena-
tenc  David Corominas, un jugador de 
18 anys que debutarà com a sènior al 
CB Castellar i que arriba com a part 
del programa de tutela d’una agèn-
cia de jugadors. Corominas prové del 
Bàsquet Manresa de categoria prefe-
rent i anteriorment s’havia format en 
les categories inferiors del Joventut 
de Badalona. “Fa dos anys que soc 
a Manresa, abans de passar per la 
Penya, on vaig estar des de mini a 
cadet. Acabo l’etapa júnior i vinc 
al Castellar perquè és el millor lloc 
on puc estar per foguejar-me, i el 
Josep m’ho ha facilitat molt, sent 
molt a prop de casa”, explica la jove 
promesa, un jugador cridat a mar-
car una època al CB Castellar que el 
catapulti fins a categories superiors.

“Encara estem pendents de les 
renovacions de Jordi Costa, Oriol 
Real i Max Claver. Després d’això 
ens quedaran dues fitxes per fitxar 
un pivot i un altre jugador per de-
cidir.  Tenim un equip il·lusionant, 
amb motivació, i que volem que sig-
nifiqui un canvi de cicle, apostant 
pel treball de base, on tindrem ju-
gadors que estaran en dinàmica del 
primer equip, com ara Pol Latorre, 
Izan Romero, Aleix Canalís, etc. 
Gent jove que ha de marcar aquest 
projecte de futur, en què els vete-

rans marcaran el bastió d’aquesta 
aventura amb jugadors que ronden 
els 20 anys”, explica el mandatari.

Tot aquest projecte el capita-
nejarà des del primer equip groc-i-
negre Isidre Traver, un entrenador 
conegut per haver entrenat en dife-
rents equips vallesans, com la Pia Sa-
badell. Els de Copa Catalunya seran la 
culminació de la feina feta en la base 
i en què es pretén nodrir l’equip amb 

jugadors locals.
“Volem diferenciar-nos de tot 

el que hem fet fins ara, aprofitant la 
feina del Joaquim, que tècnicament 
ens ha deixat el club molt ben mun-
tat. Fer passos per tirar endavant i 
per saber què vol ser el club”, expli-
ca Bordas, que vol “modernitzar les 
estructures del club, ja que les es-
tructures tradicionals de socis de 
tota la vida, tot i estar desfasades 

de cara al futur, s’han de mantenir, 
però funcionar d’una altra mane-
ra, perquè així ho demanen les le-
gislacions. Estem treballant en el 
tema esportivament”.

“La temporada esportiva ha 
estat excel·lent. Tenim l’assigna-
tura pendent, que és el femení, que 
hem d’acabar de quallar, ja que ens 
preocupa molt”, conclou el màxim 
mandatari. 

bàsquet
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Quins Fogons! 
-Lorem -

La companyia Tres Homes Grossos 
torna a l’Espai Cultural L’Alcavot amb 
una nova proposta de microretatre: 
‘Líder’. Es tracta d’un text original de 
Francesc Cutchet que va guanyar el 
primer concurs de microtextos tea-
trals inèdits de Calaf i, posteriorment, 

Tres Homes Grossos 
presenta l’espectacle 
‘Líder’ el 25 de 
juny del 2022

també va endur-se el primer premi al 
concurs de muntatges de microteatre 
de la mateixa població. El text no deixa 
indiferent, són 30 minuts de tensió 
dramàtica a càrrec de Gabi Ruix i Jordi 
Martínez. A l’argument, comprovem 
que ser triomfador no és senzill i que 

per ser un líder cal ser especial. Cal 
marcar una direcció, però sobretot, 
cal pagar un preu. Fins a on estem 
disposats a arribar? L’espectacle té 
un cost de 8 euros, amb consumició 
inclosa. Els socis tindran un preu de 
5 euros, amb consumició. 

Aquest cap de setmana, l’Associ-
ació de Veïns de Can Carner es 
vesteix de gala perquè celebra la 
festa de Sant Joan.  Després de dos 
anys d’aturada a causa de la pan-
dèmia, les activitats es reprenen 
amb normalitat i, sobretot, amb 
molta il·lusió. 

Aquest mateix dijous, 23 de 
juny, s’ha programat la revetlla 
popular amb l’orquestra Premi-
um Quartet, que actuarà a par-
tir de les 23.30 hores al carrer de 
Can Carner. 

L’endemà, dissabte, dia 24 de juny, 
s’ha previst un bany d’escuma al 
mateix carrer, a les 12 h. A les 13 
hores serà el torn d’una exhibició 
dels Castellers de Castellar - Cap-
girats, a la plaça de Sant Joan de 
Can Carner. 

A la tarda, concretament a les 
19 hores, està previst un especta-
cle infantil a càrrec el grup Àpali, 
Família!, al carrer de Can Carner. 
A les 23 hores de la nit, la música 
agafa el relleu amb el ball popular 
a càrrec de DJ Fer. 

Dissabte 25, a les 10 hores, s’ha 
programat una xocolatada popular 
a la plaça de Sant Joan, per genti-
lesa del Bar Can Mariano. A les 10 

Revetlles dels veïns de Castellar

A l’esquerra, festa de l’escuma a Can Carner en marc de la Festa de Sant Joan, any 2016. A la dreta, moment de karaoke a la Revetlla de Sant Joan de l’AV el Pujalet, l’any 2019.  || ARXIU

L’Associació de Veïns de Can Carner i l’Associació de Veïns el Pujalet celebren actes amb motiu de Sant Joan

  Marina Antúnez i fins a les 13 hores, el grup d’ur-
ban sketchers Dibuixant Castellar 
del Centre Excursionista de Cas-
tellar ha provist una trobada artís-
tica, oberta a tothom, per plasmar 
al quadern tot allò en què s’inspirin 
els artistes, a Can Carner. A les 11 
hores, s’iniciarà una exposició de 
manualitats de Los Jueves con Sole, 
al local social. I a les 11 h també co-
mençarà un concurs de dibuix in-
fantil, també al local social.

A les 12 h és quan se celebra 
una activitat d’èxit com és el con-
curs de coques i pastissos al local 
social. A la 13 h, hi haurà vermut 
de germanor.

Ja a la tarda, a les 19 hores, co-

mença l’actuació del grup Sevilla-
nes, al carrer de Can Carner. A les 
20 h es farà el repartiment de pre-
mis i, a les 21 hores, el sopar popu-
lar a càrrec de Gotadegut, al car-
rer de Can Carner. A les 22 hores, 
començarà la cantada d’havaneres 
amb el grup Terral, acompanyada 
de la beguda clàssica de rom cre-
mat. Amb aquesta activitat es clou-
rà la festa de Sant Joan.

L’Associació de Veïns de Can 
Carner, abans anomenada Caste-
llar Residencial, més enllà de l’any 
1985 ha procurat amb més o menys 
èxit organitzar actes lúdics, socials 
i d’esbarjo per celebrar la festivitat 
de Sant Joan. 

revetlla de l’av el pujalet

També de veïns és la festa que se 
celebrarà al carrer del Retir. Per 
aquest motiu, l’Associació de Veïns 
el Pujalet ha previst un sopar popu-
lar, a les 21 hores, al mateix carrer. I 
a les 23 hores, s’iniciarà la música a 
càrrec de Tàndem Músics.

El Pujalet és el nom del turó 
del municipi sobre el qual s’edifi-
quen les cases dels carrers Basse-
tes, Retir, Calvari, Església i Sant 
Iscle. En homenatge a aquesta zona 
i al nom que uneix tots aquests car-
rers, un grup de veïns va impulsar 
ja fa 3 anys l’Associació el Puja-
let. Representa uns 150 domicilis 
d’aquests carrers. 
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Riquesa musical als Jardins del Palau

El cap de setmana de concerts als 
Jardins del Palau Tolrà viscut el cap 
de setmana passat, amb la partici-
pació de diferents formacions i enti-
tats de la vila, ha demostrat l’estima 
que la música desperta a Castellar. 
Especialment, s’ha pogut apreciar 
en la celebració del 25è aniversa-
ri de la Castellar Swing Band, co-
neguda com l’Orquestra de Caste-
llar. Però també en les actuacions 
dels Cors de la Coral Sant Esteve, 
de les formacions de l’Escola Muni-
cipal de Música Torre Balada, d’Es-
paiArt i d’Artcàdia, d’Aires Rocie-
ros, de Di-versions Cor de Gòspel, 
de la Coral Xiribec i la coral L’Oli-
vera del Casal Catalunya. 

Aquesta ha estat la millor ma-
nera de celebrar, per primera vega-
da a l’engròs, el Dia Europeu de la 
Música al municipi. Es tractava de 
reunir en un cap de setmana el ta-
lent i la riquesa de les entitats mu-
sicals de Castellar, cadascuna amb 
el seu registre i la seva personali-
tat. “Volíem fer xarxa i treballar 
conjuntament. S’ha demostrat 
una bona connexió i ha valgut la 
pena tot l’esforç”, exposava Laia 
Rocavert, presidenta d’Acció Musi-
cal Castellar i l’encarregada de co-
ordinar aquesta celebració.

Després de l’èxit del cap de 
setmana té ganes de repetir-ho 
cada any i destaca la varietat mu-
sical que, des de dissabte al matí 
fins diumenge al vespre, s’ha pogut 
gaudir als Jardins del Palau Tolrà, 
un espai emblemàtic on els con-
certs llueixen especialment amb 
l’arribada del bon temps. “Tenim 
molta riquesa musical pel que 
fa a grups, i la gent ho ha pogut 
descobrir durant el cap de set-
mana. El món amateur de la mú-
sica s’ha d’acompanyar i cuidar 
per fer-lo créixer”. 

Un dels moments més emotius 

El Dia de la Música va retre homenatge als 25 anys de la Castellar Swing Band, que va fer ballar lindy hop als assistents. || G. P.

El cant coral també va ser protagonista de la celebració del Dia de la Música amb actuacions com la de la coral Xiribec. || AJ. CASTELLAR

Entitats i formacions de la vila van celebrar el Dia de la Música, amb homenatge a la Castellar Swing Band

del cap de setmana va ser l’actuació 
d’homenatge a Ucraïna, proposada 
per la regidora de Cultura, Joana 
Borrego. La música establerta a 
Castellar Nataliia Khyrivska, amb 
un instrument tradicional ucraïnès, 
la bandura, va fer un petit recital el 
dissabte amb la intenció d’exposar 
la música “com a llenguatge uni-
versal per la pau”. Acompanya-
da de Maria Cuadras al violoncel, 
va interpretar El cant dels ocells, de 
Pau Casals, himne de la pau. Mà-
gicament, enmig de l’actuació, un 
estol d’ocells es va posar a cantar 
entre les magnòlies dels Jardins 
del Palau Tolrà. 

El final de cloenda també va 
ser especial. L’actuació de la Cas-
tellar Swing Band va celebrar l’ori-
gen de la formació, durant la festa 
major de 1997. Va ser justament al 
mateix emplaçament, els Jardins 
del Palau Tolrà. El 25è aniversari 
de la banda va fer ballar a parelles 
d’entre el públic, repartides entre 
el pati de l’Ajuntament. Per al direc-
tor de la formació, Magí Casañas, 
va ser una celebració molt bonica. 
“El gaudi de la música, tant per 
qui la fa com per qui la rep, és 
sempre molt especial”, comen-
tava després del concert. 

història de l’orquestra de castellar

La Castellar Swing Band va néixer 
impulsada per un grup de músics 
de Castellar que l’any 1997 con-
siderava que, malgrat la tradició 
històrica d’orquestres i grups, en 
aquell moment faltaven més pro-
postes al municipi. Es van ajun-
tar com l’Orquestra de Castellar, 
més orientada al ball de saló. Amb 
el temps, però, van anar evolucio-
nant i canviant el registre per fer 
música més moderna, com el lin-
dy-hop. “La celebració del Dia de 
la Música ha estat molt positiva. 
Esperem que es pugui institucio-
nalitzar, com altres festes, i que 
se celebri cada any”, desitjava el 
director Casañas.  

 Guillem Plans
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Joan Arús. Retrat de Molins de Mur.

CECV-AH | SORTIDA

Passejant 
amb la poesia 
de Joan Arús
El Centre d’Estudis Castellar - Arxiu 
d’Història ha programat un itinerari 
poètic per a aquest diumenge, 26 de 
juny, a les 9 hores.  Gràcies a la secció 
literària del CECV-AH, recorrerem 
el paisatge castellarenc a través de la 
poesia de Joan Arús, i ens retrobarem 
amb indrets emblemàtics del nostre 

L’il·lustrador Joan Mundet és el convidat a la sessió El món del llibre als 
ulls de, que programa la Biblioteca Antoni Tort el dijous 30 de juny. Aques-
ta vegada, l’artista serà entrevistat per Júnia Carrozzo Suñol, alumna de 
6è de l’Escola El Sol i la Lluna. L’acte és presencial i obert a tothom, i també 
es podrà seguir per l’Instagram de la biblioteca.  || M. A.

BIBLIOTECA | ENTREVISTES

ASAC | SARDANES

El món del llibre als ulls de Joan 
Mundet, dijous que ve a la Biblioteca

Aquest dijous, 30 de juny, amb la Cobla Ciutat de Girona, les ballades tin-
dran lloc a la plaça del Mercat. Estan organitzades per l’Agrupació Sarda-
nista Amics de Castellar, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la vila. 
Les properes ballades tindran lloc els dies 7, 14, 21 i 28 de juliol, amb les co-
bles Principal de la Bisbal, Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Jovenívola de 
Sabadell i Principal d’Amsterdam, respectivament. Totes les ballades tin-
dran lloc a les 21.30 hores.  || M. A.

Comencen les ballades de les Nits d’Estiu

BREUS

terme com el Brunet, la zona bosco-
sa de la Malesa, el Gorg del Fitó, la 
passera del Ripoll de Can Juliana, 
l’església de Sant Esteve de Caste-
llar des de la passera de Fontsca-
lents, etc. A partir de recerca per 
part de la secció literària del cen-
tre, aquesta vegada, amb Joan Se-
llent, Anton Carbonell, Natàlia Ce-
rezo, Antoni Seguí, i també amb la 
participació en les lectures de Rosa 
Maria Baró i Marina Antúnez, re-
trobarem el poeta que va descriu-
re el paisatge castellarenc als seus 
versos. Les inscripcions es poden 
fer al web http://centreestudiscas-
tellar.cat/un-tomb-per-la-historia. 

 ||  REDACCIÓ

La biblioteca posa l’accent LGTBIQ+
Dilluns 27, la Biblioteca Munici-
pal celebra el dia LGTBI amb una 
lectura dramatitzada a càrrec de 
Bet Tena, Agnès Hernández, Héc-
tor Hernández, Mònica Mimó i 
Dolors Ruiz. Llegiran Ensopegar 
amb els cordons de Marc Rosich; 
Tota jo, poema de Sònia Moll; el 
poema Tú nunca entenderás, de 
Federico García Lorca; una es-
cena de Un matrimoni de Boston, 
de David Mamet; una escena de 
Control de passatgers a l’aeroport, 

BIBLIOTECA | COMMEMORACIÓ

de Marc Rosich; un poema de Safo 
de Lesbos, del llibre I desitjo i cremo, 
amb   edició i traducció del caste-
llarenc Eloi Creus; un fragment del 
llibre Las malas, de Camila Sosa; 
un fragment del llibre de l’Eva Bal-
tasar Boulder; Solstici, de Maria 
Mercè Marçal; la segona escena de 
Porta d’embarcament; el poema La 
Planeta, de Josep Micó; Lluita de 
classes, de Biel Mesquida, i acaba-
ran amb un  fragment d’un poema 
de Sònia Moll. 

El dimecres 29, s’hi obrirà 
l’exposició Jo soc. Una declara-
ció sobre el gènere i la sexualitat, 
que seguirà oberta fins al 27 de 
juliol. Es tracta d’una mostra 
organitzada conjuntament per 
la Regidoria de Cicles de Vida 
LGTBIQ+ i la Biblioteca Anto-
ni Tort. D’altra banda, el servei 
també va oferir dissabte un ta-
ller de còmic per a infants a par-
tir de 8 anys a càrrec de Sandra 
Uve.  || M. A.

Mostra de llibres LGTBI exposats a la Biblioteca Municipal Antoni Tort. ||  CEDIDA
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L’ALCAVOT | ARTISTES

Es crea un 
fons d’art a 
L’Alcavot

A partir de l’activitat d’exposicions 
d’art a l’espai cultural L’Alcavot, va 
sorgir la idea, per part dels matei-
xos artistes que hi havien exposat, 
de crear un fons d’art. L’objectiu és 
ol·leccionar obres dels pintors, es-
cultors i altres artistes que exposin al 

centre. La col·lecció o fons d’art L’Alca-
vot també servirà per omplir espais o 
períodes en què no hi hagi exposició.

El 17 de juny passat va tenir lloc 
l’acte protocolari de donació de les 
obres per part de quatre dels artis-
tes exposats fins ara: Esteve Prat, 
Josep Masaguer, Rafael Aguilar i Àn-
gels Font.

La donació d’una obra no és una 
condició obligatòria per exposar a 
L’Alcavot, sinó més aviat una opció 
voluntària, oberta a qualsevol artista 
que vulgui participar en aquest fons 
d’art. De moment, les obres quedaran 
custiodiades a casa d’un dels mem-
bres de la junta.  ||  M. A. D’esquerra a dreta, Rafael Aguilar, Àngels Font, Esteve Prat i Josep Masaguer. || CEDIDA

L’AULA | FINAL DE CURS

L’Aula d’Extensió Universitària de 
Castellar va cloure el curs, dimarts 
passat, amb un concert de l’Orques-
tra de Cambra de Terrassa OCT48 a 
l’Auditori Miquel Pont. L’OCT48 és 
l’orquestra resident de l’Auditori Mu-
nicipal de Terrassa des de la tempo-
rada 2004-05, però es va fundar l’any 
2000 amb el suport de l’Ajuntament 
de Terrassa, la Generalitat i la Dipu-
tació de Barcelona, com un projecte 
d’investigació i difusió de la música 
escrita per a cordes d’arreu del món. 
Tant d’autors coneguts com algunes 
de les petites joies que es van inter-
pretar a Castellar en l’última sessió 
de L’Aula.

Gairebé 300 socis es van dei-
xar acaronar per un repertori basat 
en cançons populars i folklore d’ar-
reu d’Europa. Sota l’enèrgica direc-
ció de Quim Térmens, la formació de 
corda va oferir el recital Colors d’Eu-
ropa. El concert es va dividir en cinc  
blocs: colors del Caucas, colors cata-
lans, colors mediterranis, colors  hon-
garesos i colors nòrdics. “La músi-
ca, les cançons, també viatgen, com 
ho fem les persones”, va  recordar 
Térmens, que va explicar que el pro-
jecte els ha portat a conèixer autors 
desconeguts, però amb un talent 
desbordant. 

Així, la travessa va començar 
pel Caucas, per Geòrgia, amb les Mini-
atures vibrants de Z. Tsintsadze. Tot 
seguit, música d’A.Guinovart, arran-
jada per Narcís Bonet, pels colors ca-
talans, amb tonades tan conegudes i 
delicioses com les Muntanyes del Ca-
nigó. Encara amb un peu al mar, als 
colors mediterranis, l’orquestra va fer 
parada a Grècia amb les danses de N. 
Skalkotta, abans d’enfilar el camí cap 
als colors nòrdics amb Wood Works 

Un dels moments del concert de l’Orquestra de Cambra de Terrassa OCT48 a l’Auditori, dimarts passat|| R.G.

  Rocío Gómez

Cloenda del curs 
de L’Aula  amb un 
concert de l’Orquestra 
de Cambra de 
Terrassa OCT48

Un viatge musical pels colors d’Europa

del Danish String Quartet. 
Finalment, l’audició va acabar 

amb un homenatge “a un dels po-
bles més nòmades, el gitano”, va 
dir Térmens. Els colors hongaresos 
es van representar amb tres dels di-
vertiments de L. Weine. El president 
de L’Aula, Anton Carbonell, explica 
que el concert també ha estat una re-
ivindicació “del patrimoni que nor-
malment no entra en els concerts”. 
“Una de les coses especials d’aques-
ta orquestra de cambra és que té la 
voluntat de reflectir la música po-
pular i tradicional. Semblen peces 
de música de grans compositors, 
però són petites peces que s’han 
interpretat durant generacions i 
generacions, i que han agafat una 
forma gairebé clàssica”, afegeix.

un curs més presencial

Quant al balanç del curs, el primer 
que recupera l’aforament complet 
des de l’esclat de la pandèmia, per 
a Carbonell és positiu, tot i que una 
de les fites és recuperar els nivells 
de participació d’abans del confina-
ment. “Volíem començar a recupe-

rar públic. Teníem molta por que 
la gent encara tingués reticència a 
tornar a espais massius”, apunta. És 
per això que L’Aula va decidir apos-
tar per convidats de renom, més me-
diàtics, “personalitats de diversos 
àmbits que poguessin cridar l’aten-
ció, com una bona crida al retorn 
a la cultura. I a poc a poc, ho hem 
anat aconseguint. Hem tingut gai-
rebé plens en algunes conferènci-
es com la de Manel Alías”, detalla. 
“No hem arribat als 300 que tení-
em, perquè el retorn és lent. Però 
en la cloenda hem vorejat el ple”. 
El president de l’entitat afegeix que 
van triar “personatges potents” in-
tentant que també estiguessin “lli-
gats a l’actualitat, amb un discurs 
interessant”, però també per talent 
castellarenc. 

Concretament, Carbonell des-
taca la conferència de Joan Pinyot 
sobre la pintura castellarenca, “que a 
més va ser reivindicativa perquè a 
la vila hi hagi un museu de pintors 
castellarencs. Ens va mostrar una 
tradició que ve de lluny, amb pin-
tors que tenen una qualitat excel-

lent. Indubtablement reflecteixen 
els colors, l’ambientació i el paisat-
ge del Vallès”. En aquesta línia, Car-
bonell també destaca la conferència 
del castellarenc Aitor Basterrexea,  
el director de producció de la fàbrica 
de Vidrala a Castellar, sobre la Fàbri-
ca del Vidre “en què molts homes i 
dones de la vila, presents a la xer-
rada, van treballar”.

aposta per les audicions íntimes 
En el camí per recuperar el format 
habitual de les sessions, Carbonell 
constata l’èxit aclaparador del cicle 
musical d’Audicions Íntimes, amb in-
tèrprets tan rellevants com Marco 
Mezquida i amb Xavier Chavarria 
com a mestre de cerimònies. El cicle 
reprendrà la marxa amb la tornada 
del públic a l’escenari i amb una porta 
oberta a estils musicals com el jazz. 
El president avança que la progra-
mació del primer trimestre del curs 
que ve ja està tancada. La sessió in-
augural comptarà amb l’històric pe-
riodista de TV3 Salvador Alsius, que 
presentarà el llibre Com TV3 no hi 
ha(via) res. 

El Centre Excursionista de 
Castellar exposa des d’aques-
ta setmana les fotografies pre-
sentades al segon trimestre 
2022 del 33è concurs de la sec-
ció de fotografia de l’entitat.

El tema, en aquesta oca-
sió, ha estat Imatges de Cas-
tellar del Vallès. Les fotogra-
fies més ben valorades són 
“La Catedral del Vallès”, de 
Conxita Garcia; “Catedral del  
Vallès”, de Josep Maria Ar-
mengol; “Pasturant”, d’An-
toni Tort, i “Sol i ombres”, de 
Joana Marce.

En total, hi ha hagut una 
participació de 30 fotografi-
es presentades, d’una mida 
de  20 x 30 cm, enganxades 
en cartolina de color negre 
de 25 x 35 cm. Les fotografies 
han estat valorades pels com-
panys de la Secció de Foto-Ví-
deo del CEC.  

L’exposició fotogràfica 
quedarà oberta al públic al 
local del CEC i es podrà visi-
tar els dilluns, dimecres i di-
vendres, de 19 a 21 h, fins a fi-
nals de setembre. Per a més 
informació, podeu trucar a 
la secretaria del centre al te-
lèfon 937147305 o bé anar-hi 
personalment.   || M. A.

Mostra 
fotogràfica 
al CEC

ENTITAT | CONCURS

Mostra de fotografies al CEC.
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DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 23 de juny al 3 de juliol de 2022

DIJOUS 23
20 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: AV El Pujalet

21 h – 02.30 h  - PROPOSTA
Concert de Sant Joan
A càrrec de Roger Murgó
Platja de la Balena (pl. de Catalunya)
Organització: Balena Platja

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

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

22 h – CINEMA
Christopher Robin
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament 

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 

DIUMENGE 26
9 h – PROPOSTA 
Itinerari: “Un tomb per la història: 
Passejant amb el poeta Joan Arús”
Inscripcions a http://centreestudis-
castellar.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

DILLUNS 27
De 10 a14 h - TALLER
“Pintem la vidriera de La Fàbrica 
amb motiu del dia LGTBIQ+”
Amb la col·laboració dels alumnes 
del batxillerat artístic de l’Institut 
Castellar.
La Fàbrica
Organització: La Fàbrica

18 h - TALLER
“Vine a fer la teva polsera amb els 
colors de la bandera LGTBI!” 
Pati de Les 3 Moreres
Organització: La Fàbrica

20 h - PROPOSTA
“Per gustos, colors”
Lectura dramatitzada de textos de te-
màtica LGTBI 
Pati de Les 3 Moreres
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

DIMARTS 28
10.30 h i 18.30 h - PROPOSTA
Sessió informativa acTIC – 
COMPETIC
Inscripcions a l’a/e escoladults@cas-
tellarvalles.cat 
Escola Municipal de Persones 
Adultes Les Teixidores
Organització: Escola Municipal de 
Persones Adultes Les Teixidores

19 h – PROPOSTA
Ple municipal 
Organització: Ajuntament

 

DIMECRES 29
9 h -  SORTIDA
Caminada saludable: Camina i fes 
salut per l’Orgull
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

20 h - PROPOSTA
“El món del llibre als ulls de...” Joan 
Mundet
Entrevista a càrrec de Júnia Carrozo 
Suñol, alumna de 6è del l’escola El Sol 
i La Lluna
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

20.30 h – BALL
Classes d’inici de salsa i bachata
Pl. de Catalunya
Organització: Ajuntament

DIJOUS 30
20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa. Cafè-teatre. Monòlegs 
de taller
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

21.30 h - BALL
Sardanes amb la Cobla Ciutat de 
Girona
Pl. del Mercat
Organització: ASAC i Ajuntament

DIVENDRES 1
De 18 a 22 h - PROPOSTA
Sessió de jocs de taula moderns
Inscripcions al tel. 678555506, a l’a/e 
tastajocs@gmail.com o a l’Instagram 
@tastajocscastellardelvalles 
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Organització: Tasta Jocs

19.30 h - XERRADA
“La nova llei del català a l’escola. 
Com ens afecta? Què hi podem fer 
des de Castellar?”
A càrrec de Nogay Ndiayei, Jaume 
Marfany i Anton Carbonell, moderats 
per Toni Tintó
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: CAL Castellar, 
Assemblea i CUP Castellar

De 20 a 00 h - PROPOSTA
Tast d’Estiu
Inclou espectacle de dansa tradicio-
nal amb el Grup Cultural Os Netos de 
Bandim (22 h) i concert de Sabor de 
Gràcia (23 h)
Pl. de Catalunya
Organització: Ajuntament
Amb el suport de: Diputació de 
Barcelona

A partir 20 h – PROPOSTA
Botigues a la fresca!
Carrers de la vila
Organització: Comerç Castellar

22 h - CINEMA
Green Book
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DISSABTE 2
9  h - SORTIDA
Estrenem les Joëlettes!
Itinerari de natura
sortida: Era d’en Petasques
Organització: Ajuntament
Hi col·laboren: Rodamunt i Centre 
Excursionista de Castellar

De 20 a 00 h – PROPOSTA
Tast d’Estiu
Inclou espectacle de Sound de Secà 
(21 h) i concert de La Troupe (22.30 h)
Pl. de Catalunya
Organització: Ajuntament
Amb el suport de: Diputació de 
Barcelona

S’horabaixa: 
‘Monòlegs de taller’
Dijous 30 · 20.30 h · L’Alcavot

El dia 30 de juny, a les 20.30 hores, 
s’ha programat una nova vetlla-
da de cafè de teatre a L’Alcavot de 
‘S’horabaixa’.  En aquesta ocasió, 
la sessió estarà destinada al tea-
tre unipersonal, és a dir, al monò-
leg. Alguns dels alumnes del taller 
de teatre de L’Alcavot,  dut a terme 
aquesta primavera, mostraran el 
seu art oferint alguns dels seus 
monòlegs. Es tracta d’una pro-
posta que protagonitzaran Albert 
Llort, Dina Serra i Olga Torrents, 
acompanyats de Gabi Ruiz.

Exposició del monogràfic “Jo soc”
Fins al  28 de juny al Mercat Municipal en horari d’obertura de l’equipament
Organització: Ajuntament (Regidoria LGTBIQ+)
Exposició de Rafael Aguilar
Fins al 26 de juny, a l’Espai Cultural L’Alcavot, divendres d’11 a 13 h, dissab-
tes d’11 a 14 h i de 16 a 18 h, diumenges d’11 a 14 h (excepte els dies que hi 
hagi representacions a la sala)
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
Exposició del 33è Concurs de fotografia del CEC
Local del Centre Excursionista de Castellar
Dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 h
Organització: Centre Excursionista de Castellar
Recull de bibliografia sobre LGTBIQ+
Fins al 30 de juny, en horari d’obertura de la Biblioteca
Organització: Biblioteca Municipal Antoni Tort
44è Trofeu Joan Riera i 58è concurs de Fotografia Artística
Fins al 29 de juliol al Centre Excursionista Castellar
Organització: 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 23 PERMANYER 
DISSABTE 24 YANGÜELA 
DIUMENGE 25 CATALUNYA 
DILLUNS 26 CASTELLAR 
DIMARTS 27 CATALUNYA 
DIMECRES 28 FENOY 
DIJOUS 29 EUROPA 
DIVENDRES 30 BONAVISTA 
DISSABTE 01 CASANOVAS 
DIUMENGE 02 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

“El millor foc no és el que s’encén ràpidament.”
George Eliot

@oscarmoreno_m @josep.serra55 @jonasribo
Primer foc de campanya Camps daurats Arles, France

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

L’església de Sta Maria del Puig de la Creu data del segle XII i es tracta d’un conjunt d’edificacions 
al voltant d’un pati central. Es creu que, originàriament, va ser un monestir de monges, una casa 
de religioses o una casa de recés per a dones. El lloc, on per Santa Margarida se celebrava un aplec 
fins al s. XVIII (recuperat al s. XX), està lligat a la llegenda del drac de Sant Llorenç. A la imatge, 
una colla de l’any 1935.   || AUTOR:  DESCONEGUT  ||  FONS: PAQUITA ANTONELL RIBATALLADA  ||  TEXT:  CASTE-

LLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT

Puig de la Creu, 1935

Recoma-
nació

penúltima

14/06/2022    
Igor Molina Mengíbar · 45 anys
15/06/2022        
Miguel Bareas Ramiro · 85 anys
17/06/2022    
Jesús Monforte Monforte · 86 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

Optimón òptics
C. Passeig núm. 36 · T. 93 714 22 88

La llum blava de les 
pantalles i el son

La retina de l’ull té unes neurones sensibles 
a la llum blava que connecten amb el rellotge 
biològic intern situat al cervell. Així, quan l’ull 
percep la franja de llum blava de la llum solar, 
el cervell rep ordres per regular els ritmes de 
la vigília i del son. 
Ara bé, l’ús de pantalles digitals fa que la llum 
artificial rebuda en hores nocturnes activi el 
ritme circadià de la mateixa manera que ho 
fa la llum solar, cosa que pot crear un desfasa-
ment que alteri la nostra salut general. Això 
succeeix quan aquestes pantalles són de tipus 
led, ja que emeten intensament aquesta fran-
ja de llum blava. 
La majoria d’investigacions apunten que 
només a altes hores de la nit es produeix una 
alteració important del ritme de vigília i del 
son. Durant el dia, per contra, la llum blava 
emesa pels dispositius led activa les funcions 
de l’atenció i la concentració. Els filtres d’ab-
sorció de llum blava en vidres oftàlmics ens 
poden ser útils per a certs usuaris que treba-
llen en horari de nit i quan treballen de dia, 
però no són necessaris si no utilitzem pantalles.

Eva Navarro Miravet
Optometrista Col·legiada  COOOC núm. 8064
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la contra

Anna Mestres

Dins d’una 
autocaravana pots 
ser molt feliç

Docent i emprenedora

C
E

D
ID

A
És mestra de professió, però també té un 
negoci de lloguer de vehicles per viatjar, 
Autocaravanes Llibertat.  Són les seves dues 
passions convertides en els seus oficis. 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Extravertida
Un defecte que no pots dominar?
La impulsivitat
Una persona que admiris?
La meva mare
Una cançó per escoltar viatjant?
“Imagine”, de  John Lennon
Quin plat t’agrada més?
L’amanida completa
Una peli?
‘Liberad a Willy’
Un llibre?
‘El Petit Príncep’
Un viatge pendent?
Andalusia amb autocaravana
Una ciutat?
París
Un desig?
Viure cada dia com si fos l’últim 
Un racó de Castellar?
El Puig de la Creu

”

“

· Què té la vida nòmada de l’auto-
caravana per enganxar tanta gent?
És la llibertat que dona el volant del 
vehicle. Pots parar en qualsevol mo-
ment davant de paisatges fantàstics, 
sense tenir-ho pensat. Enganxa molt 
viatjar portant tot el que necessites 
sempre a sobre, sense haver de tor-
nar a l’hotel. També és el plaer de 
viatjar i gaudir del trajecte. Això no 
t’ho dona un avió. 

· Viatjar en autocaravana està 
fet per a un tipus de caràcter o 
tothom s’hi pot adaptar?
Per viatjar en autocaravana no has 
de ser gaire primmirat. T’has de 
llançar a l’aventura! Al principi, pot-
ser tens una mica de por... I penses: 
“Me’n sortiré?”. Però és molt fàcil 
adaptar-t’hi, dutxar-s’hi, cuinar-hi, 
conduir el vehicle... Es pot fer de tot 

a dins d’una autocaravana. Dins del 
vehicle pots ser molt feliç. 

· Quin és el perfil de client més 
comú?
No n’hi ha un de definit. Hi ha de tot: 
gent molt jove, dels 30 als 40 anys, 
amb fills o sense... També matrimo-
nis de més de 60 anys que decidei-
xen fer una aventura. Tots tenen 
en comú que volen viatjar amb més 
llibertat. 

· Quins són els escenaris més 
espectaculars que has pogut 
descobrir?
Tant platges espectaculars com 
muntanyes precioses. És molt fàcil 
deixar l’autocaravana en un pàr-
quing i fer una ruta per acostar-te 
a paratges preciosos. A mi m’ha 
enamorat la Bretanya francesa 
i és molt bonic viatjar a Suïssa o 
per exemple a Irlanda. Però també 
m’agrada molt fer país. Hi ha llocs 

fantàstics a la Costa Brava, per Gi-
rona,  Puigcerdà, el Delta de l’Ebre, 
Berga, Ripoll... A vegades, vas per 
una carretereta i quedes enamo-
rat d’un poblet i hi dones una volta. 
Som uns afortunats de viure a Ca-
talunya. Mentre tinguis gasolina i 
temps és un plaer, viatges amb la 
casa al teu damunt. 

· T’hauràs de rascar la butxaca 
amb la gasolina per tenir-ne. Us 
ha afectat l’augment de preus?
El preu de la gasolina és un inconve-
nient, sí. Està pels núvols! Però en 
principi  no ens ha afectat, perquè 
la gent el que vol és sortir, fer una 
bona ruta i airejar-se. La vida no 
són ni dos dies i està per gaudir-la. 

· Quins altres inconvenients té viat-
jar en autocaravana a Catalunya?
A vegades, costa trobar una àrea on 
“buidar”. O, si no ho tens previst, un 
lloc on dormir. Però hi ha aplicaci-

ons fantàstiques que ens treuen les 
castanyes del foc. 

· Suposo que t’has d’avenir molt 
amb la persona amb qui viatges.
Sí! Estàs amb la família o amics en 
un vehicle i o bé t’hi avens o no anirà 
bé. En qualsevol cas, viatjar en au-
tocaravana és una manera d’estrè-
nyer un cercle i fer companyonia. 

· És una manera de viatjar que 
sembla que ha fet implosió des-
prés de la pandèmia. 
Totalment, ja fa un any que ha fet 
un boom i s’ha notat moltíssim. Es 
nota fins i tot en el preu de compra 
dels vehicles, que ha augmentat. 
Tant de les autocaravanes com de 
les furgonetes per viatjar-hi amb 
quatre estris. 

· Vas llançar-te a la piscina per 
emprendre en aquest sector, 
que era la teva passió.

Molta gent ens demanava l’auto-
caravana i ens deia que ens paga-
va pel lloguer. Aleshores, per què 
no provar de treure’n un rendi-
ment? De moment, l’empresa té 
una autocaravana de set places i 
un càmper de quatre places amb 
lavabo i dutxa. 

· Has deixat la feina?
No! La mantinc perquè les per-
sones són la meva altra gran pas-
sió. Soc mestra d’educació física 
a Sentmenat. 

· Què és el que més t’agrada de 
ser mestra?
M’agrada fer felices les persones. 
Veure les mirades de felicitat en 
l’aprenentatge que pots donar als 
alumnes... Feia temps que no m’ho 
preguntaven i només de pensar-hi, 
m’emociono... Nodrir-se d’aques-
ta experiència és espectacular. Ho 
tinc molt clar, és la meva feina. 

  Guillem Plans


