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Castellar suma cada vegada més col·lectius 
pel Dia per l’Alliberament  LGTBIQ+

Els alumnes del batxillerat artístic de l’Institut Castellar pintant la vidriera de La Fàbrica amb motiu del dia LGTBIQ+ dilluns passat. || Q. PASCUAL
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Una imatge de l’edició del 2019 del Tast d’Estiu. || Q. PASCUAL

PL. CATALUNYA | 1-2 JULIOL

Fusió de 
gastronomia 
i música
Després de dos anys de parèntesi obli-
gat per l’esclat de la pandèmia, el Tast 
Nits d’Estiu torna aquest divendres 1 
i dissabte 2 de juliol per fusionar gas-
tronomia i música a la plaça de Cata-
lunya. Els establiments que hi parti-
cipen  són Andreví Pastissers, Bruna 
Burger & Grill, Carnisseria Casé, 

Dona Pizza, El Celleret, Frankfurt Bo-
cateria, La Bona Teca, Llullu Cakes, 
Mito Sushi, Pizzeria La Volta, Prat 
Torras i Restaurant Stewart. Podeu 
consultar la carta de degustació i de-
maneu sense esperes a Quicktender. 
Cal descarregar l’App abans de venir 
al Tast i beneficiar-vos d’un descomp-
te especial. Si hi introduïu la targeta 
per fer el pagament, podeu aconse-
guir un descompte de 3 euros.

A la carta de degustació de 
tapes, s’hi afegeix dues actuacions 
musicals cada dia. Divendres 1 de ju-
liol a les 22 h serà el  torn de la dansa 
tradicional amb la Compañía Artís-
tica Danza Colombia, una agrupació 
que treballa en el camp de la dansa 

folklòrica nacional, realitzant mun-
tatges de les diverses subregions fol-
klòriques del país. A les 23 h hi haurà 
concert de rumba amb Sabor de Grà-
cia, una formació amb més de 25  anys 
de trajectòria artística i experiència 
en els escenaris. 

Dissabte 2 de juliol, el grup 
Sound de secà oferirà a les 22 h el 
concert Possê un espectacle de per-
cussió, energia i amor que vol tornar 
a recuperar el carrer com a  espai de 
convivència i a les 22.30 h serà el mo-
ment d’escoltar els sis músics que in-
tegren La Troupe, una formació que 
recupera la sonoritat dels anys 90 
amb la música folk de les tradicions, 
la terra i el ball.   ||  REDACCIÓ

El resultat s’ha fet esperar 18 dies, 
però al final s’ha revelat amb una 
gran festa d’estiu amb música i amb 
presència de gran part dels restau-
radors que enguany han protagonit-
zat la sisena edició del CorreTapa. De 
fet, la intenció de la festa de cloenda 
que els responsables del CorreTapa 
van organitzar dimecres a la terrassa 
d’El Mirador és que fos un homenat-
ge als professionals del sector com a 
mostra de suport en un moment que 
molts negocis han hagut de fer mans 
i mànigues per superar les restricci-
ons de la pandèmia.

La regidora de Comerç, Anna 
Màrmol, explicava que la iniciati-
va “ha estat tot un èxit perquè 
s’han servit 12.246 tapes, els mi-
llors resultats de totes les edici-

ons” i demostra que els castella-
rencs i castellarenques “ja s’han fet 
seva aquesta activitat i que posa en 
valor la diversitat i la qualitat de 
l’oferta gastronòmica que tenim a 

Premis a les millors tapes locals
Llullu Cakes, Mas 
Umbert, Muntada, 
Garbí i Frankfurt 
Castellar han estat 
els premiats

  Jordi Rius

interior de fruita de la passió, mous-
se de xocolata blanca i crumble d’ave-
llanes), ha estat votada com la millor 
tapa, fruit dels vots del jurat i del vot 
popular. El segon finalista dels vots 
del jurat ha estat pel restaurant Mas 
Umbert de Sant Feliu del Racó per 
la tapa Secret de Mas Umbert, un 
llit de torrada amb filet de secret i 
cremós de mongetes amb oli d’oli-
va i rostillons. I el tercer finalista ha 
estat la pastisseria Muntada i el seu 
Maelú, mousse de mango passió amb 
cremós i compota de pinya, bescuit 
de xocolata i dacquoise d’ametlles. 
El jurat també ha volgut donar una 
menció a la millor organització i qua-
litat de servei al FrankfurtCastellar  
a l’hora de preparar el Burger Casa-
vallès, una minihamburguesa amb 
ceba i formatge.

En aquesta edició els tastadors 
han dipositat 529 butlletes de vota-
ció a les urnes dels 21 establiments 
participants, de les quals 476 van 
ser vàlides. Finalment, el Premi Po-
pular resultant de la mitjana de tots 
els vots emesos pels clients que han 
tastat les tapes a través de les butlle-
tes dipositades a les urnes ha recai-
gut en el restaurant Garbí per la seva 
mandonguilla de tàrtar de salmó. 

la vila”. Un jurat format per la Clara 
Simó, Núria Corbi i Manel Bonafacia 
va poder provar totes les tapes i van 
determinar el Premi Guanyador  Cor-
reTapa Castellar 2022 a partir de la 

mitjana de puntuacions de diverses 
categories: la presentació, la creati-
vitat, el sabor i la qualitat del servei.

 La pastisseria Llullu Cakes, 
amb la Piruleta Passió (piruleta amb 

GASTRONOMIA | CORRETAPA 2022

Júlia Lluelles, de Llullu Cakes, rebent el guardó de millor tapa de mans del jurat i les integrants de Ielou Comunicació. || Q. PASCUAL
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Ràdio Castellar es va voler sumar 
als actes del Dia per a l’Alliberament 
i l’Orgull LGBTIQ+ i el mateix dia 
de la commemoració, el 28 de juny, 
va emetre un programa especial de-
dicat a aquesta data.

El regidor de LGTBIQ+, 
Dani Pérez, i l’activista pels drets 
LGTBIQ+, Pilu Martínez, van ser 

‘Orgull de ràdio’, magazín especial dedicat al Dia LGTBIQ+

  Cristina Domene

RÀDIO CASTELLAR | 28 DE JUNY

El regidor Dani Pérez i l’activista LGTBIQ+ Pilu Martínez durant el programa.  || C. D.

presents durant tot el programa, 
acompanyant els conductors Car-
los Lecegui i Marina Antúnez, per 
parlar de qüestions cabdals com 
els drets de les persones LGTBIQ+ 
o les agressions que pateixen ver-
balment  i físicament les persones 
d’aquest col·lectiu. Martínez va voler 
encoratjar tothom a expressar sense 
pors el que senten i com se senten: 
“Les persones que estiguin dub-
tant si han de compartir o no el 
seu gènere o orientació, que no ho 
dubtin, que no tinguin por de dir-
ho, perquè les persones que l’es-
timen la continuaran estimant. 
Quan et quedes sense dir les coses 
que sents deixes de créixer com a 
persona. El millor és mostrar-te 
com ets, obrir el cor i endavant”, 
anima l’activista. El regidor va re-

Joves compromesos amb l’alliberament

Els alumnes del batxillerat artístic amb les professores i membres de La Fàbrica, davant la vidriera que van pintar  amb motiu del dia LGTBIQ+ || C. DOMENE

En el marc de les activitats orga-
nitzades a Castellar del Vallès amb 
motiu del Dia per l’Alliberament Les-
bià, Gai, Transsexual, Bisexual, In-
tersexual i Queer, que es commemo-
ra cada 28 de juny, dilluns al matí es 
va organitzar una activitat a l’espai 
juvenil La Fàbrica. La proposta va 
consistir a pintar la vidriera de l’equi-
pament amb alumnes del batxillerat 
artístic de l’Institut Castellar. “A par-
tir de setembre volem començar a 
obrir projectes artístics i vam tenir 
la idea de lligar-ho amb el dia de la 
celebració del LGTBI. Vam contac-
tar amb els alumnes del batxillerat 
artístic, que no es presentaven a la 
selectivitat, perquè fessin un projec-
te i tenir-lo a la vidriera de La Fàbri-
ca perquè tothom el pugui veure”, va 
explicar la dinamitzadora de La Fà-
brica, Carla Soro.

Els joves que van estar durant 
el matí donant forma a les creacions 
van comptar amb la visita de dues de 
les seves professores. Una d’elles, 
professora del batxillerat artístic a 
l’Institut Castellar Teresa Guxens, 
va detallar que havien estat els ma-
teixos alumnes els que havien pensat 
les propostes artístiques: “La Carla 
va contactar amb nosaltres i ens 
va explicar la proposta. Els vam 
comentar als alumnes del batxi-
llerat artístic, tant de primer com 

  Cristina Domene

LA FÀBRICA | LGTBIQ+

de segon, i de seguida es van ani-
mar. Han tirat endavant les idees 
i les propostes perquè tenien molt 
clar el que volien representar, van 
fer una sèrie d’esbossos a l’insti-
tut i avui ja estan fent l’execució”.

Anna Maria da Silva, també 
professora de batxillerat artístic al 
mateix institut, va assegurar que 
als estudiants els va molt bé traslla-
dar el que han après a l’exterior. “És 

Alumnes del 
batxillerat artístic de 
l’Institut Castellar 
pinten la vidriera de 
l’espai La Fàbrica

molt important perquè veuen una 
aplicació pràctica del que estudi-
en a l’institut. Està molt bé vin-
cular-los ja amb el món artístic i 
aquesta seria una de les aplicaci-
ons de l’art que es podrien trobar 
en el món professional: interven-
cions temporals en un espai per 
algun tema concret. A més, també 
hi han participat alumnes de fora 
de l’institut a qui els interessava 

aquesta temàtica i s’han hagut de 
coordinar entre ells”, va manifestar. 

Una de les persones que va par-
ticipar en la proposta emmarcada en 
els actes LGTBIQ+ 2002 és Yoonnie. 
Ha acabat 2n de batxillerat i l’any 
que ve estudiarà il·lustració a l’Es-
cola Illa. “M’ha interessat partici-
par en aquest projecte. He fet uns 
quants personatges per començar, 
després els esbossos. He pensat bé 

els cabells perquè quedin en conso-
nància. Hem posat el dibuix a la vi-
driera per fer la línia del contorn i 
finalment pintar-los. És important 
reivindicar aquest dia, perquè en-
cara que sembli que està norma-
litzat, avui dia hi ha gent que pel 
carrer crida ‘maricón de mierda’ 
o ‘transformer’ i s’ha de continu-
ar lluitant perquè això no passi”, 
va sentenciar Yoonnie. 

cordar que qualsevol persona que se 
senti agredida o necessiti ajuda pot 
adreçar-se a la Regidoria LGTBIQ+, 
ubicada a l’Espai Tolrà, o trucar per 
telèfon al 93 714 40 40: “De segui-
da activem els recursos necessa-
ris per poder donar suport. Ara 
mateix la persona hauria de des-
plaçar-se a Sabadell, però aviat, 
abans d’acabar l’any, Castellar 
disposarà d’un servei d’atenció 
integral per a persones LGTBIQ+ 
que en aquests moments estem 
negociant amb la Generalitat de 
Catalunya”. 

El programa Orgull de ràdio 
també va acollir una secció de cine-
ma que tracta la temàtica LGTBIQ+ 
amb els experts Sandra Flores i An-
doni Delgado, i una altra secció de li-
teratura amb Mònica Mimó. 

Ràdio Castellar 
emet un programa, 
coincidint amb el 28 
de juny, per parlar 
dels drets LGTBIQ+
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Castellar se suma, una vegada a més, 
a la celebració del Dia de l’Orgull 
LGTBIQ+ amb la programació d’ac-
tivitats del cicle Castellar per l’orgull. 
És una jornada que reivindica la igual-
tat de les persones, sigui quina sigui la 
seva orientació sexual o el seu gènere. 
Tot i que el Dia de l’Orgull és el 28 de 
juny, Castellar va donar el tret de sor-
tida de les activitats reivindicatives la 
setmana passada, amb la inauguració i 
presentació de projecte i de l’exposició 
Jo soc, que aquesta setmana ha estat al 
vestíbul del Mercat Municipal i que ara 
s’ha instal·lat a la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort.

La Sala de Petit Format de l’Ate-
neu va acollir la posada de llarg del 
projecte Jo soc, que va comptar amb la 
participació del combo Canvi de Plans 
de l’Escola Municipal de Música Torre 
Balada i de la coral Lua d’EspaiArt. El 
monogràfic que es va publicar el 2021, i 
a més compta amb material audiovisu-
al, elaborat per Quim Pascual i Carles 
Martínez,  Jo soc. Una declaració sobre 
el gènere i la sexualitat, s’ha transfor-
mat en una exposició que té per objec-
tiu visibilitzar el col·lectiu LGTBIQ+, 
donar-los veu perquè expliquin en pri-
mera persona les seves vivències i ex-
periències personals.

El fotògraf Quim Pascual i el dis-
senyador Carles Martínez van presen-
tar el projecte acompanyats per dos 
dels protagonistes: la Pilar i en Samuel. 
Tant Martínez com Pascual van agrair 
la implicació dels participants, que van 
fer una passa endavant i es van despu-
llar davant la càmera per visibilitzar el 
col·lectiu, que van aportar el seu gra-
net de sorra per normalitzar una reali-

Castellar per la igualtat 
del col·lectiu LGTBIQ+

Alguns dels participants i els creadors de ‘Jo soc’, amb el regidor Dani Pérez i l’alcalde Ignasi Giménez, a la presentació.  || AJ. CASTELLAR

El projecte ‘Jo soc’ va inaugurar la programació d’activitats del 28J

  Rocío Gómez 
tat social que fa unes dècades quedava 
soterrada pels prejudicis i la discrimi-
nació envers les persones LGTBIQ+. 
Al seu torn, tant la Pilar com en Sa-
muel van celebrar que tirin endavant 
propostes per la igualtat del col·lectiu 
LGTBIQ+, que els posa a primera línia 
perquè puguin explicar el seu procés, 
verbalitzar les seves emocions, els 
seus problemes i necessitats, i les situ-
acions quotidianes que poden passar 
desapercebudes. És una manera de 
sensibilitzar el conjunt de la societat i 
de mostrar, a persones que potser es-
tiguin en el mateix procés, altres pos-
sibilitats de fer-hi front.

De fet, Dani Pérez, regidor de 
Cicles de Vida i LGTBIQ+, va expli-
car que l’acte de presentació també 
volia ser un agraïment a totes les per-
sones que han participat en el mono-
gràfic, “per la seva valentia, per dir 
que són ciutadans de Castellar de 
ple dret, i que són gais, lesbianes, 
transsexuals o del gènere o l’ori-
entació sexual amb què s’identifi-
quin”. En paraules del regidor:  “No 
deixa de ser un acte de reivindicació 
per dir que nosaltres formem part 
de la societat, que som participa-
tius. Volem reivindicar els nostres 
drets però també mostrar a la soci-
etat que patim discriminació pel sol 
fet de no estar dins uns paràmetres 
heterosexuals”.  

El regidor va anunciar que l’Ajun-
tament de Castellar ha arribat a un 
acord amb la Generalitat per impulsar 
un servei d’atenció integral al col·lectiu 
LGTBIQ+ que es preveu que es posi 
en marxa abans que finalitzi el 2022. 
“Ens ajudarà a crear una xarxa de 
suport al col·lectiu”, va dir.

Tant Dani Pérez com Jaume Cla-
pés, presentador de l’acte, van tenir 

un record per en Samuel, el jove de 24 
anys que va ser assassinat el juliol del 
2021 a la Corunya. En Samuel va morir 
a causa d’una pallissa quan tornava a 
casa, de nit. Una agressió homòfoba 
que va tornar a posar damunt la taula 
una situació insostenible. Des de l’1 de 
gener del 2022, l’Observatori Contra 
l’Homofòbia (OCH) ha registrat 107 in-
cidències per LGTBIQ-fòbia. La xifra 
es dispara des del 2 d’octubre del 2014, 
amb 1178 incidències. “Les agressions 
homòfobes, verbals i físiques, exis-
teixen. Cada vegada se’n denuncien 
més perquè la gent està més empo-
derada, sap que no és normal i que 
s’ha de posar en coneixement de les 
autoritats. Cal acabar amb el silenci 
i visualitzar-les. La societat va avan-
çant, però queda molt de camí per 
recórrer. És per això que són neces-
saris actes de sensibilització com 
aquest”, va afegir Pérez.

A banda de l’exposició, la pro-
gramació va aplegar diverses activi-
tats com dos tallers organitzats per 
La Fàbrica, per pintar la vidriera de 
l’equipament i fer polseres de la ban-
dera irisada, la caminada Fes salut per 
l’orgull  i l’espectacle  Per gustos, colors 
al pati de Les 3 Moreres, una lectura 
dramatitzada de textos de temàtica 
LGTBIQ+ d’autors com Eva Balta-
sar, Marc Rosich, Safo, David Mamet, 
Federico García Lorca, Maria Mercè 
Marçal, Sònia Moll o Biel Mesquida. 
Ràdio Castellar també es va sumar a 
la celebració amb el programa espe-
cial Orgull de ràdio des de l’exposició 
Jo soc, al Mercat Municipal.

Finalment, en el ple municipal  
juny de dimarts passat, tots els par-
tits polítics van donar suport a una 
declaració institucional per reivindi-
car els drets del col·lectiu LGTBIQ+. 
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El promotor cultural, productor 
i empresari de la indústria mu-
sical Joan Carles Doval serà un 
dels catalans que rebran la Creu 
de Sant Jordi, distinció que ator-
ga la Generalitat de Catalunya. 
Doval és sabadellenc però durant 
molts anys ha estat pilotant el se-
gell discogràfic Picap, amb seu al 
polígon de la Bruguera de Caste-
llar. De fet, ara fa justament uns 
mesos que Doval s’ha retirat de la 
primera línia de Picap i ha cedit el 
testimoni als seus col·laboradors, 
tal com va explicar en una entre-
vista concedida a Ràdio Caste-
llar i L’ACTUAL justament a la 
seu del segell. 

El premi, segons la Genera-
litat, distingeix la trajectòria i la 
feina feta en el sector de la cultu-
ra, com a productor i promotor 
d’actuacions musicals. Doval va 
crear la discogràfica Picap l’any 
1984 i va acollir grans noms de la 

Joan Carles Doval fa un any. || L’ACTUAL

EDUCACIÓ | CLOENDA

El Consell d’Infants i el Consell 
d’Adolescents de Castellar del Va-
llès van tancar la setmana passa-
da  el curs 2021/2022 presentant les 
propostes que han treballat durant 
aquest any. Representants d’amb-
dós òrgans de participació es van 
reunir a la Sala d’Actes d’El Mira-
dor amb l’alcalde, Ignasi Giménez, 
i el regidor de Cicles de Vida, Dani 
Pérez, i van poder explicar tot allò 
que han fet i tractat durant el curs 
i presentar un dels temes cabdals 
d’enguany: la inseguretat a l’es-
pai públic. “La idea és visibilit-
zar la percepció d’inseguretat 
que tenen les adolescents a dife-
rents punts de Castellar, com al 
parc de Canyelles, la plaça Eu-
ropa o l’skate park”, va explicar 
el dinamitzador del Consell d’Ado-
lescents, Oriol Serra. 

Precisament al voltant 
d’aquest tema va anar l’activitat 
que es va fer posteriorment de ge-
ocerca, titulat CastellArt, el joc 
urbà per caçar obres d’art i desco-
brir com podem tenir un espai pú-
blic millor a Castellar. L’activitat va 
consistir a trobar obres d’art per 
Castellar que s’han creat en col-
laboració amb el col·lectiu d’artis-
tes Nadryv. “El grup d’adolescents 

Més seguretat a l’espai públic
El Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents tanquen el curs pintant un mural col·laboratiu a la plaça Francesc Macià

i infants van fer una geocerca per 
tots aquests espais públics detec-
tats com a insegurs, i havien de 
buscar obres d’art que s’han fet 
durant el curs per poder exempli-
ficar les problemàtiques”.

La tercera part de la cloenda 

 Cristina Domene

Joves pintant el mural, amb l’ajuda de l’espai Nadryv, a la plaça Francesc Macià. || C. D. 

va consistir a pintar un mural col-
laboratiu a la plaça Francesc Macià, 
juntament amb el col·lectiu d’ar-
tistes Nadryv, que també han estat 
les encarregades de crear les obres 
d’art que es van haver de buscar per 
les places. En aquest mural s’han 

volgut sintetitzar totes les idees 
que han treballat durant el curs: 
“Els adolescents ens vam dema-
nar participar en la geocerca, fent 
unes obres i, a banda, un mural. 
Al mural es poden veure uns per-
sonatges en un ambient fosc, que 

porten unes llanternes, i a la part 
il·luminada per aquesta llum, es 
troben elements positius”, va de-
tallar l’artista Viena Boeda.

Jaume Jiménez és alumne de 
l’Escola Bonavista i membre del 
Consell d’Infants. Ell va convidar 
el seu germà i amics a pintar el 
mural col·laboratiu: “Hem fet un 
mural per representar les pors 
que tenim a Castellar, com la fos-
cor que hi ha en algunes parts, i 
volem deixar constància que ne-
cessitem il·luminació”. El Consell 
d’Adolescents ha comptat amb una 
dotzena de membres que han parti-
cipat regularment durant el curs i 
el d’Infants, d’una trentena.

una vila a la mida d’infants i joves

El Consell d’Infants és l’òrgan de 
participació infantil que treballa per 
la millora i la transformació del mu-
nicipi des de l’any 2009. Està format 
per un grup de nens i nenes de 5è i 6è 
que representem tots els infants de 
Castellar. El Consell d’Adolescents, 
d’altra banda, està format per joves 
d’entre 12 i 16 anys. Es va constituir 
el 2020 per donar continuïtat a la 
tasca de participació i aprenentat-
ge democràtic iniciada des del Con-
sell d’Infants. Va ser una de les líni-
es d’actuació sorgides del Pla Local 
d’Infància i Adolescència de Caste-
llar del Vallès 2016-2020.   

La proposta radiofònica que porten a terme usuaris del Grup Cooperatiu TEB amb Ràdio Castellar va tancar dime-
cres, 22 de juny, la temporada amb un programa especial. Ona TEB Ràdio va sortir al carrer per enregistrar l’últim 
programa a la terrassa del bar La Cantonada, ubicat al Pla de la Bruguera, un al·licient per als participants, ja que des 
de fa dos cursos els programes s’han hagut de fer, a causa de la pandèmia, amb mascareta  i dins de les instal·lacions 
del Grup Cooperatiu TEB.  La proposta radiofònica té l’objectiu de fomentar la inclusió entre persones que tenen 
discapacitat intel·lectual. Aquesta activitat els ajuda a millorar capacitats com la comunicació, l’expressió, l’escol-
ta activa  i la interacció amb altres companys. A més, el resultat, en forma de programa, es pot escoltar cada dijous 
i dissabte a les 11 hores a Ràdio Castellar. Des d’aquest any també es pot recuperar a Spotify i a Ivoox.  || C. DOMENE

Ona TEB Ràdio, que aposta per la inclusió, acaba temporada

FINAL DE TEMPORADA | ONA TEB RÀDIO

Joan Carles Doval (Picap) 
rebrà la Creu de Sant Jordi

GUARDÓ | GENERALITAT

cançó com Raimon o Marina Rosell, 
però també noves fornades de pop i 
rock català com Adrià Puntí o Roger 
Mas. L’any 2000, Doval va canviar de 
seu el segell, que va passar de Saba-
dell al polígon del Pla de la Bruguera 
de Castellar, on segueix.   || REDACCIÓ

actualitat
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Gairebé 2.000 
inscripcions a 
‘Un estiu enriquit’

Participants del casal Canglomerat Escola d’Escalada als jocs d’aigua. || C. DOMENE

Les activitats del projecte Un estiu 
enriquit que ofereixen fins a 27 en-
titats promotores d’educació en el 
lleure s’han iniciat aquesta setma-
na amb un índex molt alt de parti-
cipació d’infants i joves. Enguany 
s’han registrat un total de 1.991 ins-
cripcions a 31 propostes diferenci-
ades que es duran a terme aquest 
estiu a Castellar. Això suposa un 
índex de cobertura del 94% sobre el 
total de places disponibles. Les xi-
fres altes d’inscripció també s’han 
vist acompanyades d’un volum ele-
vat de peticions de les entitats pro-
motores per participar en diverses 
propostes addicionals que ofereix 

El 94% de les places disponibles en 
les activitats d’estiu d’aquest any 
han pogut quedar cobertes

 Cristina Domene l’Ajuntament. En total s’han rebut 
195 sol·licituds per a la realització 
d’activitats complementàries que 
es poden dur a terme als carrers i 
les places de la vila.

D’entre totes les sol·licituds, 
un 40% correspon a la utilització 
dels jocs d’aigua de la plaça de Ca-
talunya. De fet, cada dia coincidei-
xen en aquest espai diferents en-
titats del municipi, com va passar 
dimarts, segon dia d’aquests casals 
estiuencs. La Taca, els Casamada 
Scouts i Canglomerat Escola d’Es-
calada, van compartir espai. “Els 
nens i nenes han començat amb 
molta il·lusió. Les restriccions 
que patíem per culpa de la pandè-
mia comencen a oblidar-se i això 
es nota. Venen amb moltes ganes 

INFANTS I JOVES | CASALS

de passar-s’ho bé”, explica la Mire-
ia, una de les monitores de Canglo-
merat. El Jofre, un dels joves par-
ticipants, acaba de sortir dels jocs 
d’aigua i embolicat amb la seva to-
vallola assegura que està molt con-
tent de participar en aquest casal: 
“Fem rocòdrom, anem a la pisci-
na de Sant Feliu i venim a la plaça 
Catalunya. Ahir vam fer una gim-
cana que havíem de buscar peces 
al rocòdrom, ens ho vam passar 
molt bé”. El seu company Aniol, 
una mica més gran –perquè una de 
les coses positives dels casals d’es-
tiu és que joves de diferents edats 

i escoles comparteixen experiènci-
es– diu que repeteix per tercer any 
aquesta proposta d’estiu, “perquè 
m’agrada molt l’escalada”. 

De la resta d’activitats comple-
mentàries destaquen les organitza-
des per serveis municipals, com ara 
les activitats dirigides que proposa 
la ludoteca, un concurs de bandes 
sonores i un taller d’ukelele que ofe-
rirà l’Escola de Música Torre Bala-
da, l’activitat “Llegim sota les more-
res” que ofereix la biblioteca o una 
sortida al riu Ripoll proposada per 
la Regidoria de Transició Ecològica.

També es duran a terme altres 

activitats complementàries com 
ara l’espectacle musical a càrrec 
de Grimpallunes, que el 12 de juliol 
aplegarà 300 infants a la plaça de la 
Fàbrica Nova, la farmaciola natural 
a l’estiu del Viver Tres Turons que 
en aquesta ocasió va proposar ahir 
la fabricació d’una pasta de dents de 
sàlvia als jardins del Palau.

D’altra banda, la Regidoria 
d’Atenció Social ha atorgat aquest 
any 89 ajuts a menors per al paga-
ment de les quotes d’activitats i 
menjador de Un estiu enriquit, amb 
un total de 57 famílies beneficiàries 
i un import de 10.499 euros.  
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Ceràmica Mundet, de la ceramis-
ta Mercè Trabal, exposa des d’avui 
i fins al 3 de juliol a la Fira Argillà 
2022 d’Argentona, el certamen de 
referència del sector. “Nosaltres hi 
anem des del 1991, i encara que no 
hi exposis és important visitar-la 
per veure les novetats del sector”, 
explica Trabal.  Ara la ceramista ha 
orientat l’empresa a la ceràmica uti-
litària, “encara que hem passat per 
totes les fases: hem fet decoració o 
trencadís amb el meu marit, Joan 
Mundet”. Trabal fa la ceràmica amb 
una pàtina de sigil·lada, semblant a 
la ceràmica romana fabricada entre 
els segles l aC i Vl dC, “una feina to-
talment artesanal, a l’interior dels 
diferents estris està esmaltat”.

Ceràmica Mundet exposa a la 
fira d’artesania d’Argentona

La ceramista Mercè Trabal al seu taller, elaborant una peça al torn.  || CEDIDA

La ceramista Mercè Trabal ha orientat l’activitat a ceràmica utilitària

La gamma de ceràmica utilità-
ria inclou bols, gots, tasses, plats i sa-
fates  de diferents mides. “El 2008 
vam començar aquesta col·lecció 
quan va començar la crisi, aprofi-
tant que estava aprenent la tècnica 
de la sigil·lada”, recorda la ceramis-
ta, que aleshores estava creant ger-
ros de decoració d’alta temperatura 
bastant costosos de fer. “Primer vaig 
crear sigil·lada vermella i blanca, 
i uns altres objectes amb dibuixos 
del Joan, però que no van funcio-
nar”, assegura Trabal, que assegu-
ra que aquesta nova orientació cap 
a la ceràmica  utilitària li està anant 
molt bé. Es tracta d’una ceràmica 
molt resistent, ja que ha estat cuita 
dues vegades a 1.000 graus. “Fa la 
sensació que es tracta de terris-
sa perquè és fang vermell, però 
és resistent”, afegeix la ceramista.

Trabal confessa que ara hi ha 

un boom o redescobriment de la ce-
ràmica, que ha notat especialment 
“a les classes”. La ceramista atribu-
eix aquest interès per la ceràmica al 
fet del teletreball i que “en petit co-
mitè pots estar en contacte amb 
la terra”. També ha destacat l’in-
terès de la gent jove per la ceràmi-
ca. “Tinc gent d’entre 20, 30 o 40 
anys, molt interessada, que prové 
potser de la il·lustració i està po-
sada dins de la disciplina artísti-
ca”, explica Trabal.

jubany, usuari de la seva ceràmica

El conegut cuiner de Calldetenes 
Nando Jubany utilitza els objectes 
de Ceràmica Mundet per preparar 
els seus plats. “A través d’un cone-
gut de Castellar, que treballa per 
a aquest cuiner osonenc, em va ar-
ribar l’encàrrec de fer-hi una pe-
tita inscripció”, explica Trabal.  

 Jordi Rius

EMPRESA | ARTESANIA

Tret de sortida 
a les rebaixes d’estiu

Aquest vespre Comerç Castellar 
dona el tret de sortida a les rebai-
xes d’estiu amb una proposta de 
dinamització comercial que s’ha 
batejat amb el nom de Botigues a la 
fresca!. Totes les botigues partici-
pants trauran una taula o un pen-
jador davant del seu local aquest 
divendres fins a les 21 hores del 
vespre, mentre que els clients que 
hi facin compres obtindran com a 
obsequi un barret estiuenc. El dis-
sabte dia 2 serà al matí, en horari 
habitual de la botiga. Els restaura-
dors de Comerç Castellar que són 
al Tast d’Estiu també entregaran 
barrets fins a esgotar existències. 

Amb aquesta iniciativa, es 
pretén que els clients s’atreveixin 
a entrar a les botigues i puguin re-
menar amb tranquil·litat el gène-
re que s’hi exposa al mateix temps 
que poden veure d’un cop d’ull les 
ofertes disponibles. També es faci-
lita un horari més relaxat perquè 
es puguin concentrar més clients a 
les portes dels establiments.

També hi haurà actuacions 
itinerants pels carrers de les bo-
tigues adscrites a la dinamització. 
Així, per exemple, hi ha una batu-
cada que començarà a les 20 hores 
a la carretera de Sentmenat, da-
vant de les botigues Rodana Saba-
ters i Gatsby, que continuarà pels 
carrers Sant Pere Ullastre, Cata-
lunya (a l’altura del número 101), 
Santa Perpètua i Sala Boadella, i 
que finalitzarà a les 21 hores al car-
rer Hospital, davant de la botiga 
Herois. L’activitat es farà per la vo-
rera per tal de no tallar el trànsit 
dels carrers, excepte pels carrers 
Sala Boadella i Hospital. 

Els establiments participants 
a l’activitat d’aquest divendres 1 de 
juliol són Rodana Sabaters, Sílvia 
Moda, Herois, Esports Castellar, 
Luque & Luque, Pessigolles, Out-
let, Missammy, Pentina’t, Bel·la 
Moda, Espai Lector Nobel, Midu-
du, Loteria l’Estaca, Gatsby, Piz-
zeria Pizzaapunt i Super Òptics.

  || REDACCIÓ

La Nit Embruixada, una de les darreres accions d’estiu de Comerç Castellar. ||Q. PASCUAL

Els establiments participants en la dinamització 
podran tancar més tard del seu horari habitual

BOTIGUES A LA FRESCA | 1 DE JULIOL
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L’Associació d’Empresaris de Cas-
tellar (Asemca) ha finalitzat el seu 
procés electoral, que va iniciar el 
20 de maig, i ha renovat per als pro-
pers quatre anys la junta directiva, 
que ha quedat encapçalada per Jo-
aquim Sesé, de l’empresa Corgrap, 
com a president. El fins ara presi-
dent, Jordi Batet de DigiProces, con-
tinua ara com a vicepresident.

Sesé, de 36 anys, es va llicenci-
ar el 2007 en administració i direc-
ció d’empreses per l’IQS -Universitat 
Ramon Rull. Entre el 2007 i el  2009 
va treballar d’auditor de comptes a 
PriceWaterhouse Coopers, posteri-

Joaquim Sesé relleva Jordi Batet a la presidència d’Asemca
Amb 36 anys, és 
responsable 
d’operacions de 
l’empresa Corgrap

orment va entrar al Banc de Saba-
dell com a tècnic al Departament de 
Direcció Financera de Serveis Cen-
trals. Del  2009 al 2012, va estar-se a 
Taiwan, on va ajudar diverses em-
preses a externalitzar els seus pro-
cessos productius a empreses bàsi-
cament xineses i finalment el 2012 va 
entrar a l’empresa familiar, on ara és 
responsable d’operacions.

En l’àmbit institucional, Sesé 
forma part de la junta directiva del 
Centre Metal·lúrgic i del comitè del 
ConCentrem- Club d’Empresa i Em-
prenedoria del Centre Metal·lúrgic- 
i fins dilluns ostentava el càrrec de 
secretari d’Asemca.

Després de la presa de posses-
sió del nou càrrec,  Sesé ha explicat 
que la nova junta “és continuista 
respecte a l’anterior i que el re-
lleu és consensuat”, a més que ha 
posat en relleu l’encert d’externalit-

POLÍGONS | PATRONAL

CRÒNICA | PLE DE JUNY

zar la gestió de l’associació al Centre 
Metal·lúrgic, “que en quatre anys ha 
provocat un canvi espectacular en 
l’associació, ja que ha fixat uns ob-
jectius clars”. També ha destacat la 
bona relació amb l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès que s’ha mate-
rialitzat en projectes com l’asfaltat 
de Can Carner o el futur pla de segu-
retat integral dels polígons.

Amb la junta parcialment re-
novada, es va comprometre a seguir 
treballant intensament en benefici 
de les empreses de Castellar. A més 
de Sesé i Batet, completen la junta 
Maite de Bruijn (Fredcolor) com a 
secretària, Juan Antonio Fernán-
dez (Carso Promocions SL) com  a 
tresorer i Àlex Grau (Grau SA), Ivan 
Roca (Celo), Ramon Cano (Prolase 
SL) i Rubén Bataller (Prodec Equi-
pos de Envasado SAU) com a vo-
cals.  || J. RIUS

Amb el vot favorable de Cs i l’absten-
ció de Junts per Castellar –ERC i la 
CUP van votar-hi en contra–, l’equip 
de Govern va tirar endavant en el ple 
de juny una moció per la construc-
ció del Tram Terrassa-Sabadell de 
la Ronda del Vallès d’acord amb la 
proposta del Ministeri de Transport 
i que recull del Pla Específic de Mo-
bilitat del Vallès, aprovat fa dos anys 
per la Generalitat amb el suport dels 
ajuntaments. La també anomenada 
Ronda Nord va polaritzar totalment 
una sessió plenària amb poca subs-
tància. Abans de començar el ple, un 
grup de treballadors de la policia local 
esperava a la porta els grups munici-
pals per lliurar-los un document en 
què encara mantenen diverses exi-
gències per millorar les seves con-
dicions laborals, conflicte de llarg 
recorregut aquest mandat i que feia 
uns mesos que estava en standby. En 
entrar a Ca l’Alberola, les regidores 
i regidors es van trobar amb un saló 
de plens que per primera vegada des 
de la pandèmia permetia l’assistèn-
cia de  públic, motiu pel qual van tor-
nar a ocupar un espai més reduït i de 
distàncies curtes, tot i que finalment 
el públic va ser escàs.

De la part resolutiva del ple cal 
destacar l’aprovació inicial de l’inven-
tari de camins municipals. Segons va 

La Ronda Nord 
protagonitza el ple
L’equip de Govern, amb el suport de Cs 
i l’abstenció de Junts, aprova una moció 
de suport a la proposta del ministeri

 J. G.

El saló de plens va recuperar al juny les cadires per permetre l’assistència de públic. ||R. G.

detallar el tinent d’alcalde Pepe Gon-
zález, l’inventari recull cinc tipologies 
de camins: els que configuren la xarxa 
primària o veïnal, els que configuren 
la xarxa secundària o rural, els que 
separaven o delimitaven polígons ca-
dastrals, camins amb manteniment 
municipal i, finalment, camins rama-
ders. El regidor va posar en valor dis-
posar per fi d’aquest document per-
què el municipi té “un terme molt 
extens amb boscos i espais natu-
rals”. Des de l’oposició, Oriol Mar-
tori (ERC) va mostrar-se favorable a 
la proposta però va advertir a l’equip 
de Govern que “el document fa anys 
que l’hauríem de tenir”. Segons el 
regidor republicà, Castellar té pro-
blemes amb el sòl no urbanitzable i 
“s’ha de saber com gestionar-ho ac-
tivament per a la preservació del 
territori i la lluita contra els incen-
dis”.  Per part de Junts, Esther Font 
va demanar un  esforç “per fer més 
accions que impliquin recuperar 
patrimoni cultural i natural amb 
més divulgació perquè la gent el 
valori i el respecti”. 

La part deliberativa del ple va 
comptar amb una moció d’ERC que 
demanava al Govern espanyol que 
mantingui el finançament del reforç 
Covid escolar, però la proposta només 
va aconseguir el suport de Junts i va 
ser tombada amb els vots en contra 
de Som de Castellar-PSC, la CUP i 
Cs. El portaveu d’ERC, Rafa Homet, 

va lamentar els vots negatius i va re-
cordar que la proposta demanava 
“mantenir uns diners que, no ho 
oblidem, també són dels impostos 
dels ciutadans” i que podrien ajudar 
a fer front a l’actual situació dels mi-
lers d’alumnes que han arribat fugint 
d’Ucraïna “i quan la pandèmia en-
cara manté el seu impacte”.

El gruix del debat, però, el va 
ocupar una moció de Som de Cas-
tellar-PSC sobre la Ronda Nord que 
està centrant l’actualitat mediàtica 
de la comarca des que el dia 10 la mi-
nistra Raquel Sánchez va manifestar 
l’oferiment de l’Estat a cedir el pro-
jecte a la Generalitat i finançar-lo.  
“Aquesta connexió ha de permetre 
enllaçar la mobilitat entre Caste-
llar i el conjunt del territori a tra-
vés de les rondes, evitant així la si-
tuació actual de pas del trànsit a 
través de l’interior de la ciutat de 
Sabadell, que implica especialment 
la presència d’una autovia urbana 
al seu interior, amb un flux d’uns 

30.000 vehicles diaris al llarg de la 
Gran Via”, va exposar el regidor de 
Territori, Pepe González. 

Tant ERC com la CUP es van 
posicionar en contra de la moció per 
motius diferents. En el cas d’ERC, 
Oriol Martori va dir que el seu grup 
hi votava en contra perquè l’equip 
de Govern “està prioritzant els in-
teressos de Sabadell per sobre de 
Castellar”. “ERC estarà sempre 
vinculada a una visió territorial 
sostenible i que respongui a les ne-
cessitats de futur”, va dir, i va posar 
com a exemple que la prioritat hau-
ria de ser la connexió ferroviària. Per 
part de la CUP, Marga Oncins va voler 
recordar que el projecte està vinculat 
clarament al Quart Cinturó, “un es-
pantall que treuen cada cert temps 
i que amenaça el Vallès”. Per a On-
cins, “no hi ha un mínim consens, 
ni polític ni territorial”. 

Pau Castellví (Junts) va infor-
mar que l’abstenció del seu grup s’ha-
via d’entendre com un “sí crític”. El 

portaveu va recordar que Junts havia 
liderat a la Conselleria de Territori el 
pla dels Vallesos, però que cal espe-
rar que la proposta del ministeri es 
demostri amb compromisos ferms 
i pressupostos que permetin a Cas-
tellar tenir “una via urbana d’im-
pacte baix per connectar amb la 
C-58”. D’altra banda, el portaveu de 
Cs, Matías de la Guardia, va celebrar 
el pas donat pel ministeri perquè “ja 
fa anys que necessitem millores a 
les carreteres del Vallès”.

L’alcalde, Ignasi Giménez, va 
tancar el debat recordant que el 
motiu de la moció “és demanar que 
s’acompleixi una de les coses que 
inclou el pla de mobilitat dels Va-
llesos publicat al butlletí de la Ge-
neralitat”. També va dir que aquest 
acord “posposa i descarta el Quart 
Cinturó”, i que es tracta d’una in-
fraestructura per fer el tancament 
de circumval·lació entre Terrassa i 
Sabadell alineant els interessos del 
territori, també els de Castellar.     

Joaquim Sesé, a l’esquerra,  i el director general del Centre Metal·lúrgic, Gabriel Torras. 

actualitat
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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.

La Penya Solera Barcelonista 1952 
de Castellar del Vallès posa en co-
neixement de tots els socis/es i afec-
cionats que vulguin anar a veure els 
partits del Barça quan jugarà a l’Spo-
tify Nou Camp com a local i que vul-
guin acompanyar-nos amb l’autocar 
podran fer-ho apuntant-se per mitjà 
de WhatsApp al telèfon 670 269 049.
En aquest mitjà, anunciarem l’hora 
de la sortida de l’autocar i el temps 
per acceptar inscripcions. Es farà 
aquest servei d’autocar sempre 
que se superin els deu entre socis 
i afeccionats.

Gràcies i bones vacances!

Informació per anar a 
veure partits del Barça

 Penya Solera Barcelonista 1952

 Joan Juni / Pau Castellví*

 Dolors Ruiz *

a nova piscina d’estiu 
que s’està projectant 
des de l’Ajuntament 
és una necessitat cada 
dia més evident i ur-
gent. Els problemes 

sorgits aquestes últimes setmanes 
a les fonts d’aigua arran de l’onada 
de calor que hem patit en plena pri-
mavera, ens evidencien d’una ma-
nera clara que no és una bona solu-
ció a la demanda del poble. Lluny 
queda l’època en què l’Ajuntament 
de l’alcalde Corominas oferia als 
veïns tres piscines diferents (Puig-
verd, Airesol D i Sant Feliu), amb un 

om és possible que el 
president del govern 
espanyol surti a feli-
citar una operació po-
licial que ha acabat 

amb la vida de més de 37 perso-
nes, i amb més d’un centenar de 
ferits a la tanca de Melilla el pas-
sat divendres?
Com pot el president d’un país 
donar la culpa del que va passar 

L
C

Més que una piscina 
d’estiu

Melilla: dretshumans i 
responsabilitat

continua a la pàgina 11

LA  FOTO

Dimecres la farmaciola natural del viver Els Tres Turons va oferir un taller 
de fabricació de pasta de dents amb sàlvia als jardins del Palau Tolrà. Aques-
ta és una de les moltes activitats complementàries que al llarg del mes de 
juliol s’estaran fent dins del projecte Un estiu enriquit (més informació a la 
pàgina 7). Aquest any, els diferents casals i activitats d’estiu que es faran a 
la vila han registrat gairebé 2.000 inscripcions d’infants i joves a 31 propos-
tes de lleure ofertes per 27 entitats.  || TEXT: REDACCIÓ  /  FOTO.:  AJ. CASTELLAR

Taller de fabricació de pasta de dents natural

preu únic i accessible per a tothom 
(2,60-3,60 €). Setze anys després, 
l’Ajuntament ens ofereix uns jocs 
d’aigua a la plaça Catalunya i una 
piscina (SIGE) mal mantinguda i 
substancialment més cara.
El creixement demogràfic que hem 
tingut a Castellar durant les prime-
res dècades del segle XXI no ha anat 
acompanyat de les infraestructures 
necessàries per mitigar aquestes pu-
jades de temperatura. Des de Junts 
per Castellar ja vàrem proposar al 

nostre programa electoral la ubica-
ció d’una nova piscina al costat de 
les pistes d’atletisme, al Pla de la 
Bruguera; sempre demanant que 
es faci de manera dialogada i pac-
tada amb el CAC. És un lloc de fàcil 
accés a peu o amb bicicleta i amb 
possibilitat d’aparcament proper, 
tant al polígon industrial, com en 
termes de noves places que es po-
drien incloure al projecte. Inicial-
ment l’equip de govern del PSC no 
es plantejava aquesta possibilitat i 

optava per reformar la piscina del 
SIGE fent-la més gran, eliminant 
per aconseguir-ho un tram sencer 
del carrer Balmes. La idea era un 
nyap, un pedaç que hauria dificul-
tat enormement l’accés a la zona 
des de la Ronda Tolosa. Tan aviat 
com van estudiar-se tècnicament 
les diverses possibilitats, tenint en 
compte tots els solars de titulari-
tat municipal de Castellar, l’equip 
de govern ens va acabar donant la 
raó i actualment l’emplaçament que 
vam proposar al Pla de la Bruguera 
és l’escollit pel nou projecte.
Tanmateix, una piscina d’estiu de les 
dimensions que necessita Castellar 
és un equipament poc sostenible eco-
nòmicament. Encara menys soste-
nible si només l’obrim uns 3 mesos 
l’any. Cal pragmatisme i un projec-
te ben fonamentat. Per això, des de 
Junts sempre hem apostat per con-
centrar el màxim d’activitats espor-
tives a aquest emplaçament, creant 
un nou pol magnètic a Castellar fruit 
de la sinergia entre esport, entitats 
i ciutadania, amb instal·lacions a 
l’altura i amb un bon accés (apar-
cament). Cal que el projecte de la 
piscina es pacti amb entitats i em-
preses del sector per tal que tingui 
certa continuïtat no només el juliol i 
l’agost de cada any, fent-lo més sos-
tenible econòmicament. La consul-
tora contractada per l’Ajuntament 
per valorar les opcions inicials del 
projecte coincideix amb el nostre 
diagnòstic. Cal que el projecte vagi 
més enllà d’una piscina.
Des d’ERC critiquen la ubicació es-
collida. Al seu programa, proposa-
ven fer el projecte de la piscina d’es-
tiu a l’antiga fàbrica de Can Barba; 
un solar que és de titularitat priva-
da i que costaria a les arques muni-
cipals gairebé el doble que un pro-
jecte de piscina al solar del Pla de la 
Bruguera proposat per Junts, que 
ja és de titularitat de l’Ajuntament. 
Cal superar el debat de la ubicació. 

Sota tots els criteris, tant econò-
mics, com tècnics, com de model ur-
banístic (accessibilitat) ens porten 
al solar del Pla de la Bruguera on, a 
més, hi ha altres emplaçaments pro-
pers on poder ubicar nous equipa-
ments esportius en un futur.
Des de Junts instem totes les for-
ces polítiques del poble i les entitats 
esportives a confluir per bastir un 
projecte consensuat; un projecte 
de poble (no de partits) que dibuixi 
un model esportiu i d’equipaments 
ambiciós que posicioni el poble a la 
primera línia del país. Cal que cre-
guem en el nostre potencial. Pel nos-
tre poble passen cada dia de 27.000 a 
30.000 vehicles; aprofitem que som 
lloc de pas, projectem-nos a l’exte-
rior per atraure noves iniciatives 
empresarials en el sector esportiu 
i retenir (i atraure) el millor talent 
per a les nostres entitats. No ens 
conformem en ser un poble on els 
grans clubs venen a pescar. Junts, 
ho aconseguirem.

*Junts per Castellar

#lactualesinformaciowww.lactual.cat
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opinió

l 28 de juny celebrem 
el Dia Internacional 
de l’Orgull LGTBIQ+, 
i ho fem reconeixent 
i agraint la tasca re-

alitzada durant anys per les enti-
tats, associacions, institucions i ciu-
tadania entorn la conquesta dels 
drets i les llibertats de les persones 
LGTBIQ+. Els municipis de la pro-
víncia de Barcelona comptem amb 
un llarg recorregut en el compromís 
pel reconeixement dels drets de les 
persones LGTBIQ+, treballant per 
la igualtat d’oportunitats entre els 
gèneres des de fa més de 30 anys, i 
desplegant polítiques específiques 
LGTBIQ+ amb més intensitat en la 
darrera dècada, empenta que la Di-
putació de Barcelona sempre ha re-
colzat, aplicant la normativa inter-
nacional, i alhora donant resposta 
als moviments feministes primer, i 
més endavant l’LGTBIQ+, que han 
estat històricament pioners en la 
defensa de la igualtat de gènere i 
de les llibertats sexuals.
Des de les administracions locals 
tenim el repte de continuar impul-
sant polítiques LGTBIQ+ d’abast 
transversal, des del treball con-
junt amb la resta d’administraci-
ons públiques i el món associatiu 
per generar les sinergies necessà-
ries en la representació d’aquesta 
realitat social i lluita pel reconei-
xement dels drets.
Malgrat els avenços, avui dia, en-
cara és necessari reivindicar que 
queda molt camí per recórrer en 

  LGTBIQ+. || JOAN MUNDET

Dia per a l’Alliberament
i Orgull LGTBIQ+

E PLAÇA MAJOR

AJ. CASTELLAR
Declaració institucional

 Dani Pérez*

om cada any, el 28 
de juny celebrem el 
Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBIQ+, per 
commemorar els al-

darulls de Stonewall que van tenir 
lloc a Nova York (EUA) el 1969 i que 
marquen l’inici de les reivindicaci-
ons per l’alliberament del col·lectiu.
Cal, però, fer una mica de memò-
ria del que ha passat a casa nostra, 
des que l’any 1977 el Front d’Allibe-
rament Gai de Catalunya convoca 
la primera manifestació de l’Estat 
espanyol per l’alliberament el 26 de 
juny, passant per  la  retirada de  l’ho-
mosexualitat de la llei de perillosi-
tat, fins a arribar, en la primera dè-
cada dels 2000, al gran avenç legal 
en el reconeixement dels drets del 
col·lectiu amb l’aprovació de la llei 
de matrimoni igualitari, la llei per 
garantir els drets LGTBI i erradi-
car la LGTBI-fòbia o la llei trans*, 
que han suposat reconeixement for-
mal dels drets del col·lectiu LGTBI, 
però aquest reconeixement no sem-
pre ha anat acompanyat de la plena 

C
Castellar amb orgull!

acceptació social. 
I és que, avui dia, encara és necessari 
reivindicar que queda molt camí per 
recórrer en la lluita per la igualtat 
de drets de les persones LGTBIQ+. 
Les dades mostren que l’LGTBI-fò-
bia encara és present al nostre vol-
tant. Des de l’octubre de l’any 2014 
es comptabilitzen 1.155 incidències 
per LGTBI-fòbia a Catalunya, i des 
que va començar l’any ja en sumem 
84, de manera que hi ha un augment 
significatiu de les agressions i una 
proliferació preocupant de discursos 
d’odi cap a les persones LGTBIQ+. 
Fets com les batudes a 6 locals l’am-
bient el 28 de juny del 2013, coinci-
dint amb les celebracions de l’orgull, 
a Barcelona per part dels Mossos 
d’Esquadra;  l’assassinat de Samu-
el Luiz, de 24 anys la matinada del 
3 de juliol del 2021, que va rebre una 
pallissa a l’exterior d’una discoteca 
de la Corunya, al crit de “maricón”;  
la pallissa propinada per 5 homes a 
dues parelles d’homes gais a la platja 
de Somorrostro a Barcelona el maig 
del 2021 o l’agressió a un jove de Sant 
Cugat el dia 26 de juny que el va dei-
xar sense coneixement, reclamen 
una constant revisió del sistema, fer 
un pas endavant i treballar per tal 
que la diversitat afectivosexual i de 
gènere s’incorpori definitivament a 
l’agenda social i a les polítiques pú-

“Tenim el repte de 

continuar impulsant 

polítiques 

LGTBIQ+ d’abast 

transversal”

ve de la pàgina 10

la lluita per la igualtat de drets de 
les persones LGTBIQ+. Les dades 
mostren que l’LGTBI-fòbia enca-
ra és present al nostre voltant. 
Des de l’octubre de l’any 2014 es 
comptabilitzen 1.155 incidències 
per LGTBI-fòbia a Catalunya, i des 
que va començar l’any ja en sumem 
84, existeix un augment significa-
tiu de les agressions i una prolife-
ració preocupant de discursos d’odi 
cap a les persones LGTBIQ+. Diem 
alt i fort que la llibertat d’expres-
sar la sexualitat pròpia ha de ser 
plena, sense risc de patir cap mena 
d’agressió ni marginació.
Ara bé, és innegable que la societat 

està canviant, i moltes de les ments 
més joves comencen a viure la se-
xualitat i desitjos de manera més 
oberta. Les dades de l’enquesta CIS 
del 2021, en la qual un 82,7% de les 
persones entre 18 i 24 anys es consi-
dera heterosexual, quan l’any 2016 
se superava el 90%. 
Seguirem dissenyant polítiques 
que ens singularitzin com una vila 
amable i segura per a l’expressió de 
la diversitat de desitjos LGTBIQ+, 
sense por a la discriminació. 
Perquè tenim el convenciment que 
treballar per la igualtat també sig-
nifica treballar per una societat 
igualitària i lliure d’LGTBI-fòbia, 

que té com a horitzó un escena-
ri on les diferències d’orientació 
sexual siguin espais de llibertat i 
conquesta per a tota la ciutada-
nia. I és per això que posem al ser-
vei de tota la ciutadania recursos 
i suports específics per desplegar 
estratègies i activitats orientades 
a la consolidació d’aquests drets i 
a garantir les llibertats individuals 
i col·lectives per a tota la societat.
Per tot això, aquest 28 de juny i cada 
dia, aquesta institució es referma 
un cop més en el seu compromís 
amb el col·lectiu LGTBI. Continu-
em treballant per un municipi lliu-
re i divers.

bliques de les administracions.  És 
per això que mostrem el nostre re-
buig més ferm a les situacions de vi-
olència que han patit i pateixen les 
parelles i les persones LGTBIQ+, i 
reivindiquem la importància de la 
llibertat i la igualtat RESPECTANT 
qui som i com estimem, posant èm-
fasi en el fet que som diversos i que 
aquesta diversitat ens ha de perme-
tre viure en una societat més justa i 
més igualitària. Diem alt i fort que 
la llibertat d’expressar la sexuali-
tat pròpia ha de ser plena, sense 
risc de patir cap mena d’agressió 
ni marginació.
El nostre poble no és aliè a aques-
ta realitat, per això, com cada any, 
hem organitzat diferents actes i ac-
tivitats sota el lema Castellar amb 
orgull, i és que ens sentim orgullo-
sos de Castellar i de la seva gent. I 
volem aprofitar per agrair a totes les 
persones que han participat en els 
diferents actes el seu compromís i 
la seva lluita, i especialment a totes 
les que han participat en el mono-
gràfic i exposició Jo soc, per la seva 
valentia a mostrar-se obertament i 
públicament tal com són i se senten. 
Seguim en la lluita, des de l’orgull, 
la reivindicació, el respecte i la lli-
bertat! 

*Regidor LGTBIQ+

a les màfies i creure-s’ho? Per-
què ho deia ben convençut. I el 
més trist és que alguns li com-
pren aquest discurs. 
Però ja sabem que quan parlem 
de Drets i Llibertats, i de Solida-
ritat i Justícia, el govern espanyol 
és incapaç de liderar res, i tot so-
vint prefereix el discurs del “a por 
ellos”. I no s’hi val a tirar mà del re-
curs fàcil de carregar les culpes a 
la Unió Europea: les competènci-
es sobre fronteres no estan dele-
gades a la Unió.
Han estat vàries ONGs les que han 
exigit que es faci la investigació de 
les morts d’aquests migrants abans 
d’enterrar els seus cossos. I han 
estat més de 50 europarlamenta-
ris qui han denunciat la constant 
violació dels drets humans a Me-
lilla i Ceuta. Una violació de drets 
que es fa amb el suport dels estats 
membres, que són qui tenen la res-
ponsabilitat sobre el que passa a 
les seves fronteres.
Aquests europarlamentaris han 
demanat que es creïn vies d’entra-
da legals i segures, i que es faci el 
repartiment vinculat i solidari de 
persones migrants entre tots els 
països de la UE. I que els fons des-

tinats a militaritzar fronteres es 
destinin a fer polítiques d’acolli-
da, reforç social, serveis públic i 
ocupació. 
Tal com ha dit el President Pere 
Aragonés “La pau no es garan-
teix amb més armament, sinó 
amb més aliments, sobretot en 
el context actual”.
L’any passat més de 4.400 perso-
nes van morir intentant arribar a 
les fronteres espanyoles.  Aquesta 
xifra és el doble de l’any anterior.
Per contra, el pressupost espanyol 
per armament militar s’ha incre-
mentat un 22% per aquest 2022: 
per primer cop les partides del 
Ministerio de Defensa han supe-
rat els 10.000 milions d’Euros. I en 
armament ha estat de 2.840 mili-
ons d’euros, mentre que s’han re-
duït els pressupostos per Sanitat  
(-17,3%), Treball i Economia Soci-
al (-10,7%) i Universitats (-6,9%).
No us fa mal als ulls tot plegat? 
Jo, d’un govern que es diu soci-
alista esperava més ètica, més 
justícia, inclusivitat i solidaritat.  
Però segurament això només ho 
trobarem amb un govern repu-
blicà que miri pel bé comú. I que 
valori cada vida.

*Regidora d’ERC
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Els Bombers de Castellar van fer 11 serveis, 
només 3 d’ells al terme municipal

Poques incidències destacables en 
la nit més curta de l’any a Caste-
llar del Vallès. Les reiterades pe-
ticions a extremar la prudència 
amb petards i pirotècnia sembla 
que van funcionar i les diverses 
festes i sopars al carrer es van de-
senvolupar amb tranquil·litat, se-
gons explica el regidor de Segure-
tat Ciutadana, Pepe Leiva. Sí que 
va ser considerable la concentra-
ció de jovent a la plaça Catalunya 
fins ben entrada la matinada i, en 
tot cas, van ser “petites incidèn-
cies”. L’únic succés rellevant, se-
gons informa Leiva, va ser la crema 
d’una tanca petita de l’exterior de 
les instal·lacions de SIGE.

Durant tota la nit la policia 
local va haver d’advertir en diver-
ses ocasions alguns grups de per-
sones de la prohibició de llançar pi-
rotècnia a prop de zones forestals, 
la directriu que ha marcat aques-
ta revetlla. 

Una nit de Sant 
Joan tranquil·la

onze serveis dels bombers

D’altra banda, des de l’inici del dis-
positiu de la revetlla de Sant Joan 
fins a l’endemà al matí, els Bombers 
voluntaris de Castellar van atendre 
un total d’11 serveis, només tres 
d’ells a Castellar com l’esmentat 
de la tanca de l’equipament espor-
tiu de SIGE. La resta de sortides, 
segons informen els bombers de 
Castellar, van ser als municipis de 
Sabadell, Terrassa i Sant Llorenç 
Savall. En concret, els Bombers 
Voluntaris van comptar amb dues 
dotacions i el suport del SERNA i 
l’ADF durant les hores de feina més 
intensa. Cal recordar que mentre 
sigui vigent el Pla Alfa del Depar-
tament d’Interior que mesura el 
risc d’incendis forestals es manté 
la petició de no fer servir pirotècnia 
més a prop de 500 metres de zona 
forestal al nucli urbà i està prohi-
bida a Sant Feliu i les urbanitzaci-
ons.  || REDACCIÓ Contenidors cremats al carrer Països Valencians el dia anterior a Sant Joan || CEDIDA

TRADICIONS | PETARDS

Uns infants juguen amb petards la revetlla de Sant Joan. || Q. PASCUAL

Hi havia ganes de gresca i es va fer 
palès a la primera sessió de salsa 
i bachata a la plaça de Catalunya. 
Aquestes classes gratuïtes d’inicia-
ció als balls afrocaribeny i dominicà 
estan emmarcades en el programa 
Nits d’Estiu, organitzat per l’Ajun-
tament de Castellar, i ja fa anys que 
es porten a terme de la mà del pro-
fessor de salsa cubana Vicenç Bell-
munt Una seixantena de persones es 
van reunir a la pista de la plaça per 
aprendre els primers passos i quasi 
la mateixa quantitat va assistir de pú-
blic per gaudir de l’espectacle i també 
de la música mentre prenien la fres-
ca Les sessions continuen durant els 
dimecres del mes de juliol – dies 6, 13, 
20 i 27- i tothom està convidat, tant si 
assisteixen amb parella de ball com 
si participen sols. Ritme, a partir de 
20.30 hores.  || REDACCIÓ

Comencen les 
classes de salsa i 
bachata a la fresca

BALL | P. CATALUNYA

Primera sessió de salsa. || C.D.
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Guinart, referent del pàdel català

El pàdel és una de les activitats que més 
està creixent en els últims anys. Un es-
port lúdic i per a gairebé tothom, que 
canvia radicalment a l’hora de la pràcti-
ca competitiva. La castellarenca Marina 
Guinart és una de les palistes més relle-
vants del país, encapçalant el rànquing 
català i sent la 37a del món en el World 
Padel Tour.

El pàdel va arribar a Espanya als 
anys 80, concretament a Marbella, pri-
mera ciutat que va construir una pista 
per a la pràctica d’un esport nascut una 
dècada abans a Mèxic. Enrique Corcu-
era va modificar una pista de frontó de 
casa seva per a crear un nou esport, que 
en l’actualitat encapçala diversos ràn-
quings de practicants i que està desban-
cant al tenis en la pràctica popular per la 
seva facilitat d’aprenentatge i la sociabi-
litat que desprèn, que fa que hi hagi uns 
quatre milions de practicants en terri-
tori espanyol, segons el Consejo Superi-
or de Deportes.

Però si parlem de competició, la cosa 
canvia molt. El pàdel ha agafat fama d’es-
port de costellada, d’aquells per a diver-
tir-se amb els amics, una categoria que 
perd quan s’entra en competició amb 
més serietat. Tècnica, rapidesa i preci-
sió, són algunes de les qualitats neces-
sàries d’un esport on Espanya és també 
potència mundial amb una bona part 
d’esportistes en els Top10 del rànquing 
del World Padel Tour.

Guinart és una d’aquestes esportis-
tes d’elit, que va arribar procedent del 
tenis, l’esport que va practicar des dels 
vuit anys. Després de cinc anys d’estudis 
d’empresarials i de màrqueting a l’Ok-

Marina Guinart és la millor palista catalana de l’actualitat i la 37a millor del món. || CEDIDA

La castellarenca encapçala el rànquing de Catalunya de pàdel i és la 37a millor del món en el World Padel Tour

lahoma State University, on va ar-
ribar gràcies a una beca per jugar 
a tenis, de tornada a Castellar va 
tenir clar que el seu temps al tenis 
s’havia acabat i es va disposar a fer 
el salt al món laboral, per posar en 
pràctica els seus coneixements. La 
pandèmia, però, va truncar els seus 
plans i el pàdel es va creuar en el seu 
camí: “Vaig començar a jugar par-
tides amb una amiga i a poc a poc 
vaig enganxar-me, ja que m’encan-
ta la competició”. Fins aquest mo-
ment, ni tan sols li havia passat pel 
cap dedicar-se professionalment.

Amb 23 anys va començar el 
seu periple en “un esport que sem-
pre m’ha agradat i que sabia que 
de tornada a casa el jugaria de 
manera amateur”, explica la palis-
ta, que es va formar en l’acadèmia 
Pablo Aymá, després d’haver passat 
pel Tot Pàdel. El que segurament no 
podia esperar era que un wild card 
en el torneig del World Padel Tour 
a Barcelona del 2020, li donaria la 
clau d’entrada al professionalisme: 
una gran actuació la va fer entrar al 
quadre principal i sumar els punts 
suficients per a entrar en el ràn-
quing mundial.

Ara ocupa el lloc número 37 
de la llista mundial i és la millor ca-
talana del moment: “Fa un any no 
ho hauria ni pensat. El meu ob-
jectiu no era ser la número 1 en 
cap rànquing. El meu propòsit 
era només treballar. Ser la mi-
llor catalana del moment es deu 
al sacrifici, a la feina i a creure-
hi”, remarca la palista que juga pel 
Club de Tenis Barcelona.

A diferència d’altres esports, la 

 Albert San Andrés

categoria femenina creix de manera 
gairebé paral·lela a la masculina i la 
Marina creu que “d’ençà que vaig 
començar a jugar, el pàdel feme-
ní ha crescut molt. Cada vegada 
veus més dones i cada pas que es 
fa és per créixer i crec que té molt 
bona salut”.

I és que el pàdel, també és l’es-
port que més creix a internet, amb 
un augment del 97% de seguidors 
en els últims anys i amb una cres-

cuda del 107% a plataformes com 
YouTube, on generalment es poden 
veure molts dels partits en directe 
i en obert.

La palista de 26 anys confes-
sa no tenir cap referent clar, però 
sí que “em fixo molt en les dones 
que han canviat el tenis pel pàdel 
com jo” per continuar millorant 
en l’esport.

“Tinc molts bons moments 
en aquest esport, però un dels que 

recordo amb més estima va ser 
l’entrada en el meu primer qua-
dre el 2021 a Valladolid. Els meus 
pares van venir a veure’ns i va ser 
increïble”, confessa Guinart, que en 
l’actualitat compagina la seva face-
ta de professional del pàdel amb la 
direcció esportiva de l’entitat Racó 
Esports de Sant Feliu del Racó, on, 
entre d’altres, fa classes de pàdel 
amb l’ajuda i suport de l’acadèmia 
de Pablo Aymà.  

El recent campió de lliga del grup 1 
de la Divisió d’Honor, que va rebre el 
trofeu de campió aquest passat dilluns 
al vespre, ha anunciat les primeres  
baixes i fitxatges de cara a la pròxima 
temporada. El màxim golejador de 
l’equip Guillem Ramiro, el porter Marc 

Gómez, Ángel Olivares i Sergi Bracons 
són els descartats per diferents motius, 
mentre que Antonio Rosado i David 
Mirapeix del CN Sabadell de 2a B i amb 
passat castellarenc, retornen al club, 
mentre es treballa en el fitxatge del 
també excastellarenc  Roger Carrera.

El FS Castellar anuncia 
les primeres baixes 
i fitxatges de cara a 
la nova campanya
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· Una temporada excel·lent! Quin 
balanç fas? 
Ha sigut inimaginable, posant-nos ro-
màntics ha estat de pel·lícula de Ho-
llywood: equip que no té un bon inici, 
però que a còpia d’esforç, d’aprenen-
tatge i amb un fixatge estrella, acon-
segueix enllaçar moltes victòries con-
secutives fins a alçar-se amb el títol de 
Lliga. Espectacular.

· Campions de Lliga i ascens, es pot 
demanar més? 
No! Hem tingut una dinàmica a la Lliga 
en la qual des d’octubre fins a maig s’ha 
perdut un partit. Això fa que el dia a dia 
sigui molt satisfactori. L’únic però és 
que volia ser el millor primer de Divi-
sió d’Honor, però en ser campions tan 
d’hora ens vam deixar anar, cosa total-
ment comprensible.

· Quan tothom dubtava, vas dir que 
ascendiríeu i seríeu campions. Què 
vas veure per estar-ne tan segur?
Estava convençut i així ho feia saber 
als jugadors. A l’esport el cap és molt 

“Ha estat de pel·lícula de Hollywood”

 Albert San Andrés

El seu retorn a la banqueta de l’FS 
Castellar s’ha saldat amb el títol de lliga 
i el retorn  a 3a Divisió Nacional, en una 
temporada excel·lent per l’equip taronja

ENTREVISTA

Darío Martínez

important i potser n’ha estat una de 
les claus. Coneixent el talent que tenia 
la plantilla, veient el nivell d’entrena-
ment i l’experiència del conjunt, no 
tenia cap dubte. Al meu cap era un as-
cens molt més lluitat i èpic, però millor 
com s’ha donat.

· Què ha canviat per deixar de ser 
un equip més a ser campions i as-
cendir en només un any? 
En gran part la mentalitat. Es van fer 
incorporacions de moltíssim nivell, com 
poden ser Xec, Àlex, Ramiro o els juve-
nils que tornaven. Amb aquest talent, el 
treball i la mentalitat s’ha aconseguit. 
Això no acaba aquí i volem deixar de 
ser un equip de poble per començar a 
creure’ns que podem aconseguir grans 
objectius i ficar l’FS Castellar al pano-
rama del futsal català.

· Com dius, jugadors joves, madurs 
i el retorn de noms importants. La 
clau de l’èxit? 
Clarament. Abans de començar la 
Lliga, pensava que el fet de tenir una 
mitjana d’edat tan baixa ens passa-
ria factura durant algun tram de tem-
porada, però el nivell de la plantilla ha 
sobrepassat la possible falta d’experi-
ència. Fent balanç, l’estiu passat vam 
fer moltes incorporacions i vam reno-
var la majoria de l’equip, però tots eren 
cares conegudes de la base o que ja ha-
vien estat al club. El fet que tothom co-
negués la casa ha fet que fos més fàcil 
treballar amb aquest grup de jugadors.

· De fet, ha quedat patent de nou 
que quan l’equip torna a la filoso-
fia del club tot surt bé. 
Fa que treballem el futbol sala de la ma-
teixa manera des de fa molt de temps. 

Aquesta filosofia passa d’entrenadors 
a jugadors temporada rere temporada 
i ja fa anys que enfoquem la feina sota 
aquesta idea. Un cop he passat per di-
ferents clubs i categories, em fa valo-
rar més encara la feina que es fa aquí i 
el futbol sala agressiu i “atractiu” que 
s’intenta proposar.

· Què suposa com a club el retorn 
a categoria nacional?
És la culminació de tot el que s’està 
fent, arriba en un moment ideal en què 
estem qüestionant la manera de treba-

llar per ser millors encara. Com deia, ja 
som a categoria nacional i volem més.

· Què podrem esperar la tempora-
da que ve a 3a divisió?
Tot i que estic molt content amb la 
plantilla d’aquesta temporada, penso 
que l’hem millorat per a l’any vinent. A 
més, volem canviar la mentalitat i so-
miar a pujar a 2a B. Com? Treballant 
com un equip de 2a B: entrenar 3 dies 
per setmana, contractant un prepara-
dor físic, fent vídeos, etc. No ens volem 
conformar a aspirar a la permanència, 

després el temps ens posarà on toqui.

· Quines seran les novetats i 
els reforços?  
Una bona feina des de l’equip tècnic pot 
marcar la diferència. Max Smith torna 
a viure a la vila i podrà fer les tasques 
in situ. Incorporem el David Pareja com 
a preparador físic. Pel que fa als juga-
dors, incorporem dos del CN Sabadell 
de 2a B i que són de la casa: l’Antonio i 
el David. Recuperem el Christian de 
la lesió i segurament Roger Carrera, 
un vell conegut.  

La tornada de Martínez a la banqueta de l’FS Castellar s’ha saldat amb el títol de Lliga i l’ascens de categoria. || A. SAN ANDRÉS
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L’aleví A de la UE Castellar va partici-
par a la Mare Nostrum Cup de Salou, 
amb una actuació destacada, acabant 
en quart lloc després de golejar tots els 
seus rivals en la fase prèvia.

La bona salut dels equips de 
base castellarencs es veu reflectida 
en l’equip de futbol, que va tancar la 
temporada amb la disputa del torneig 
d’estiu a la localitat tarragonina. Els en-
trenats per Marc Molina i Rubén Rot 
van golejar per 9-0 el Multivera, per 0-6 
l’AD Gigantes B i per 14-0 al CF Madrid 
Rio D en la fase de grups. A quarts. Un 
10-0 contra el CE Tecnifutbol els va 
permetre enfrontar-se al CD Kostkas, 
amb qui van caure per 2-1. En la lluita 
pel 3r i 4t lloc, van perdre amb el Pri-
mer Toque per 5-2, i van aconseguir el 
4t lloc del torneig.  || A.S.A.

Bon paper a la Mare Nostrum

L’aleví A de la UE Castellar va acabar en 4t lloc en la Mare Nostrum Cup. || CEDIDA

L’aleví A de la UE Castellar tanca la temporada en el torneig de Salou

FUTBOL | UE CASTELLAR

Les 24 hores de resistència de mo-
tociclisme de Catalunya és segu-
rament una de les curses més mí-
tiques que existeixen avui dia al 
Circuit de Barcelona-Catalunya. 
Una cursa de llarga tradició, he-
reva de les 24 hores de Montjuïc i 
en què els últims anys, els pilots de 
Castellar han estat protagonistes. 
En aquesta edició, la 27a al traçat 
de Montmeló, seran dos els pilots 
castellarencs que hi participaran. 
David Jaén i Toni Garcia, dos ex-
perimentats corredors que tenen 
opció de victòria final en la catego-
ria d’Open Superbike.

Les 24 hores són la pura es-
sència de les carreres de motos. Un 
dia sencer pilotant amb un equip 
de quatre, en què el més important 
no és ser només el més ràpid, sinó 
ser constant, evitar caigudes i llui-
tar en contra de les avaries. Una 

conjugació d’equips professionals 
i amateurs que parteixen amb les 
mateixes oportunitats per aconse-
guir la victòria final. 

En aquesta situació es troba 
Jaén, que repetirà de nou amb 
l’equip de l’Institut Castellarnau 
de Sabadell, amb el qual ja va parti-
cipar fa uns anys. Ho farà fent equip 
amb Óscar Amado, Álex Valls i Iván 
Romero amb la Kawasaki ZX10R 
amb el número 36. D’altra banda, 
García és pilot de l’equip SSR En-
durance, amb la BMW S1000RR i 
el 78 al carenat, i l’acompanyaran 
Albert Sánchez, Alejandro López  
i Sergi Gabarro.

La sortida tipus Le Mans, 
un dels moments més espectacu-
lars de la cursa, serà a les 12.00 h 
d’aquest dissabte. El preu de les 
entrades és de 10 € per als dos dies 
de la competició.  || A. SAN ANDRÉS

David Jaén i Toni Garcia 
tornen a les 24 hores

David Jaén en l’edició 2018 de les 24 hores de Catalunya. || A. SAN ANDRÉS

MOTOCICLISME | 24 HORES CATALUNYA

CICLISME | C. CATALUNYA

La ciclista Ivet Alcaraz va sumar un nou 
segon lloc, aquesta vegada en l’11a Copa Ca-
talunya Circuit de Vinallop (Baix Ebre). La 
del Top Conserge, que va ser cinquena en la 
general mixta després d’un lluitat esprint 
final, va repetir el segon esglaó pel darrere 
de la seva companya d’equip Anna Carre-
ras, tercera absoluta, després de completar 
les 10 voltes al circuit, amb un total de 10,6 
km de distància.  || A. SAN ANDRÉSIvet Alcaraz -esquerra- va tornar a repetir 2n lloc a Vinallop. || CEDIDA

Alcaraz, segona 
a Vinallop

El Joan Serrahima de Montjuïc va 
tornar a ser la seu de la jornada prè-
via a la final dels Campionats de Ca-
talunya d’atletisme sub-16, en què el 
Club Atlètic Castellar va desplaçar 
els seus atletes i on quatre d’elles van 
classificar-se per a la final que es 
disputarà el 9 de juliol a Can Dragó 
(Barcelona).

Per aconseguir passar a la fase 
final, s’havien de classificar entre 
els 12 primers i va ser Laia Ribera 
en llançament de pes, la primera a 
aconseguir-ho. Amb un llançament 
d’11,53 m serà una de les atletes prin-
cipals de la final, mentre que Marta 
Alba va completar una bona cursa 
en els 3.000 m, de manera que va 
aconseguir el setè lloc amb un temps 
de 12:40,37. Irati Hernández va ser 
12a en els 1.500 m obstacles amb 

Les sub-16, a les 
finals de Catalunya

El CA Castellar va classificar a quatre atletes per a la final de Catalunya sub-16. || CEDIDA

ATLETISME | CA CASTELLAR

un temps de 6:52,74 i acompanyarà 
Feliu Home, que també va ocupar el 
mateix lloc en llançament de mar-
tell masculí, amb 22,04.

Pel camí es van quedar Pol For-
tes en els 600 m, amb una marca 
personal d’1:35,90, Àlex Gornic va 
fer marca personal als 100 m tan-
ques amb 19,91, Akram el Haddad va 
ser 14è en disc amb 26,91, Lucía Zor-
rilla va fer 1,33 m en alçada i 46,83 
en els 300 m, mentre que Marina 
Gómez va fer 7,06 m en pes.

Pel que fa al club, des de la di-
rectiva actual s’ha anunciat que la 
votació per escollir una nova junta 
serà l’1 de setembre. Abans, però, 
la presentació de candidatures per 
escollir president/a, secretari/a i 
tresorer/a serà del 8 al 20 de juliol. 

 || REDACCIÓ

esports
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Tres moments de la revetlla: karaoke al carrer Retir, ball i sopar a Can Carner i encesa de la Flama del Canigó. || Q. P.

Revetlles 
amb flama

Flama del Canigó va arribar el 23 
de juny amb el Club Atlètic Caste-
llar. L’acte, organitzat per la CAL 
Castellar, va comptar amb una bona 
participació i amb activitats com el 
missatge de la Flama, parlaments 
de la CAL i l’ANC, ball de gitanes, 
gegants i castellers, i música a la 
plaça d’El Mirador.

Les revetlles tampoc van tro-
bar-se a faltar enguany a Caste-
llar. D’una banda, l’Associació de 
Veïns de Can Carner va recuperar 
la seva Festa Major, que habitual-
ment s’emmarca en el dia de Sant 
Joan. Després de dos anys de pan-
dèmia, l’alegria va tornar a Can 
Carner, amb una de les revetlles 
més veteranes i multitudinàries 
de la vila, “que celebrem des de 
fa prop de 40 anys”, deia Robert 
Sans, president de l’Associació de 
Veïns de Can Carner, encapçalant 
una junta nova, que va iniciar el 
mandat el mes de febrer passat. 
Les activitats van comptar amb el 
suport de les entitats, els veïns, la 
ciutadania i l’Ajuntament. 

La Festa Major de Can Car-
ner dona la benvinguda a l’estiu i 
convida la gent a sortir al carrer. 
“A Can Carner som 242 cases, 
però durant l’any gairebé no ens 
veiem amb alguns, i aquests dies 
ofereixen l’oportunitat de retro-
bar-se”, afegia Sans.
En un principi, hi havia dubtes 
sobre l’assistència, ja que la Festa 
Major coincidia amb un pont, però 
“nosaltres som els primers sor-
presos, hem superat les expecta-
tives i això ens omple d’alegria”. 
Una de les coses que destaca Sans 
és que “no només era gent de Can 
Carner sinó també d’altres punts 
del poble de Castellar”. 

L’activitat va començar di-
jous 23 amb el ball de Revetlla a 
càrrec de Prèmium Quartet, que 
va comptar  amb la participació de 
més de 400 persones.  Divendres 
24  va quedar anul·lada l’actuació 
dels Capgirats però es va celebrar 
la festa de l’escuma i l’espectacle in-
fantil. “Va ser un dia més relaxat”. 

El dia 25 va ser el dia més in-
tens. Va començar amb una xoco-
latada popular, “amb una afluèn-
cia superior a altres anys”, afirma 
Sans. Va seguir amb l’activitat de 
dibuix d’urban sketchers de la sec-
ció Dibuixant Castellar del Centre 
Excursionista de Castellar i amb el 
vermut popular, “en què vam que-
dar desbordats, amb ben bé 150 
persones al local”. Al vespre, hi va 

  M. A. / J. R.

Les associacions de veïns de Can Carner i 
El Pujalet recuperen les celebracions de Sant 
Joan, i també va tornar la Flama del Canigó

haver el sopar popular i la cantada 
d’havaneres amb rom cremat, amb 
més de 200 persones de públic. Al 
sopar, s’hi van inscriure 140 per-
sones, mentre que el 2019 n’havi-
en estat 90. 

av el pujalet

L’Associació de Veïns El Pujalet va 
celebrar la revetlla al carrer del 
Retir. Aquest va ser el tercer any de 
revetlla oberta a la participació de 
tothom. “Sempre l’havíem fet, però 
per als veïns”, deia Elisabet Espa-
nya, presidenta de l’AV El Pujalet. 

Al sopar van ser 60 perso-
nes, mentre que a l’hora de la mú-
sica en directe de Tàndem Músics 
va arribar més gent. També hi va 
haver moments per al karaoke, 
“que fèiem per segon any i que té 
molt èxit”. Tàndem porta un bon 
repertori de temes que animen la 
gent a participar.  

Enguany, doncs, la revetlla ha 
estat un èxit “i ja estem buscant 
fórmules noves per a l’any que 
ve, volem que s’instauri aques-
ta festa”, afegia Espanya. Sí que és 
cert que s’han tirat menys petards.

revetlla al carrer major

L’Associació del Centre continua en 
la línia de promoure la participació 
del veïnat i dinamitzar la vida social  
del carrer Major i entorn, i aquest 
dissabte  2 de juliol fa un sopar per 
celebrar la revetlla de Sant Pere, 
semblant al que es va fer fa tres 
anys al carrer però enguany amb 
l’entitat constituïda, encara que la 
celebració es farà tres dies més tard 
que la festivitat. A les 21 h es farà 
el sopar popular amb taules i cadi-
res al llarg del carrer Major, des del 
carrer de les Bassetes fins al car-
rer Colom. Cal que tothom porti 
el seu menjar, les begudes, els co-
berts, els plats i els gots. L’entitat 
es fa càrrec de taules, cadires i es-
tovalles. A les 23 h, hi haurà músi-
ca en directe amb el grup Canvi de 
Plans, el combo d’adults de l’Escola 
Municipal  de Música Torre Bala-
da. A partir de les 24 h i fins a les 3 
de la matinada, hi haurà servei de 
bar i discjòquei a càrrec del Calis-
só d’en Roca.

Fa poques setmanes, l’Associ-
ació del Centre va muntar una gim-
cana amb bicicletes, on la quaran-
tena de participants a les proves, 
entre 5 i 12 anys, van haver de su-
perar diferents proves. De fet, va 
ser el primer acte de la nova enti-
tat, formada per botiguers i veïnat, 
que neix amb la intenció d’impulsar 
el carrer Major i els entorns com la 
plaça Calissó. 
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El 2 de juliol, a les 17 hores, l’Associació de Jubilats i Pensionistes celebra 
la seva festa de final de curs a l’Auditori Municipal, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de la vila. Per aquest motiu, ha organitzat una sèrie d’ac-
tivitats, obertes a tota la ciutadania. En concret, hi participaran els tallers 
de l’entitat, amb el grup de teatre, les sardanes, la solista Maribel Sanz, 
hi haurà una desfilada de models i també l’actuació del combo Canvi de 
Plans, de l’Escola Municipal de Música Torre Balada. Tancarà les actua-
cions la coral del Casal Catalunya, la Coral L’Olivera.   || M. A.

CASAL CATALUNYA | AUDITORI MUNICIPAL

BIBLIOTECA | LGTBIQ+

Fi de curs a l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes

Dilluns 27, la Biblioteca Municipal Antoni Tort va commemorar el Dia In-
ternacional de l’Orgull LGTBIQ+ amb una lectura dramatitzada de textos 
contundents i emotius, sota el paraigua Per gustos, colors. Unes 45 perso-
nes van gaudir de l’acte, que va comptar amb la participació dels actors 
i actrius Agnès Hernández, Héctor Hernández, Dolors Ruiz, Bet Tena i 
Mònica Mimó. Els textos que es van llegir, plens de sensibilitat, van agra-
dar molt a l’assistència.  || M. A.

Lectures amb Orgull pel dia LGTBIQ+

BREUS
TEATRE | CRÒNICA

L’estiu a L’Alcavot

El dissabte 25 de juny va tenir lloc 
una altra tarda de microteatre. La 
companyia Tres Homes Grossos va 
tornar a L’Alcavot amb la proposta 
Líder, un text original de Francesc 
Cutchet que va guanyar el primer 
concurs de microtextos teatrals inè-
dits de Calaf, i  posteriorment, va en-
dur-se el primer premi al concurs de 
muntatges de microteatre de Calaf.

La resposta del públic va ser 
molt bona, segons l’organització, i 
en totes tres funcions es va aconse-
guir que la sala mostrés un aspecte 
engrescador i molt satisfactori. Dis-
sabte a la tarda  gairebé 70 persones 
van gaudir d’aquesta obra.

Lluís Saus, un dels membres 
fundadors de la companyia Tres 
Homes Grossos i director del  mun-
tatge, va presentar l’obra fent èmfa-
si en les característiques de l’espec-
tacle, la rellevància que està assolint 
el format de microteatre en els àm-
bits teatrals i la importància de la 

  Redacció

L’Espai Cultural ha donat a conèixer les activitats fins al 14 de juliol

col·laboració entre L’Alcavot i Tres 
Homes Grossos. Aquest últim as-
pecte quedava palès, ja que un dels 
actors de l’obra és alhora promo-
tor de L’Alcavot i que ja és la segona 
vegada que la companyia actua en 
aquesta sala.

Pel que fa a la qüestió artística, 
cal dir que el text no deixa indiferent. 
Trenta minuts de tensió dramàtica 
amb una interpretació treballada i 
intensa per part dels dos protago-
nistes: Gabi Ruiz i Jordi Martínez. 
L’esforç i la implicació actoral van 
quallar en el públic, que va seguir 
molt atentament el diàleg i va ma-
nifestar amb forts i llargs aplaudi-
ments el treball fet. L’autor del text, 
Francesc Cutchet, va ser present a la 
sala durant les tres representacions. 

El 30 juliol, a les 20.30 h, s’ha pre-
vist un cafè - teatre amb els Monòlegs 
de taller. Es tracta d’una nova vetllada 
de cafè de teatre a L’Alcavot.

 L’1 de juliol, a les 20.30 hores, 
s’ha previst un concert solidari titu-
lat Aguas de marzo amb La Gota Mu-
sical, un projecte musical vingut di-

rectament de Panamà que viatja a 
través del món composant i reinter-
pretant sons del planeta.  

 Els dies 2 de juliol, a les 21 h, i 3 
de juliol, a les 19 h, torna el teatre amb 
la proposta teatral I tu on la tens?, a 
càrrec de la Cia. Alcavot Teatre. 

Per al dia 3 de juliol, a les 12 h, 
s’ha programat una sessió de teatre 
familiar titulat Visca la imaginació, 
amb la Cia Alcavot Teatre. 

 Dijous 7 de juliol, a les 20.30 h, 
sessió de cafè-teatre de S’horabaixa 
titulat “Sabadell mon humor”, amb 
Christian Simelio i Marc Torrent, 
que oferiran un concert-recital de 
cançó i música.

El dia 8 de juliol, a les 20 hores, 
Castellar per les llibertats presenta 
el llibre Tella 2. En busca de la justicia, 
de Mahayouba Mohamed Salem, a 
càrrec de l’autora i del periodista 
Mohamed Salem Laabeid. 

I el 14 de juliol, a les 20.30 hores, 
s’ha previst una nova sessió de ca-
fè-teatre de S’horabaixa, a les 20.30 
hores, titulat “Poesia musicada”, 
amb Martin Cáceres. 

La representació ‘Líder’ de la companyia Tres Homes Grossos, va tenir lloc dissabte a L’Alcavot, amb molt bona acollida. || CEDIDA



DE L’01 DE JUNY AL 07 DE JULIOL DE 202220

cultura entitats

Catalunya disposa d’un teixit cul-
tural molt important. El 29% de les 
entitats de cultura popular catalana 
es van crear abans del 1980. La cul-
tura de Catalunya es reuneix, sobre-
tot, en la zona metropolitana, la qual 
representa el 48% en total. S’ha fet 
un recorregut pel Vallès Occidental 
per conèixer joves que participen 
en entitats de la cultura popular i, 
en concret, ens aturem a Castellar 
del Vallès per conèixer més detin-
gudament les colles i els joves que 
les formen i que lluiten per fomen-
tar la tradició catalana.

A l’aplec de Castellar Vell ce-
lebren una trobada tradicional i 
cultural popular. L’ermita que dis-
posa Castellar Vell va ser la prime-
ra església del poble i des del 1979 
es fa aquesta celebració al davant. 
En aquesta trobada fomenten tota 
mena d’activitats culturals, entre 
elles els castellers. Es van constituir 
fa més de 200 anys, al segle XVIII 
ja se’n troben referències.

El 2010 els Castells van passar 
a ser patrimoni cultural immateri-
al de la humanitat per la Unesco. 
El primer castell documentat és 
de l’any 1770 a l’Arboç. Allà parlem 
amb Irene Nogueres, de 23 anys, 
des del març és a la colla castella-
renca de castellers, els Capgirats, 
i a la colla de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. La Irene creu 
que cada cop hi ha menys participa-
ció en tradicions catalanes, i parti-
cipar és el granet de sorra que farà 
que no s’acabin perdent.

A Castellar del Vallès també 
descobrim a la colla castellaren-
ca dels bastoners. Són una entitat 
que es dedica a la preservació de 
la dansa tradicional de Catalunya. 
El seu objectiu és “formar balla-
dors i balladores per mantenir 
viva aquesta tradició al nostre 
poble”. Per a Laia Capdevila, que 
fa 5 anys que balla a la colla, és es-

Els joves i les tradicions catalanes

sencial que ens apuntem a entitats 
locals d’activitats tradicionals per-
què si no s’acabaran perdent i Ca-
talunya perdria la seva essència. 
Irene Capdevila és un altre exem-
ple de joves que des de ben petits 
van començar a participar en co-
lles i a hores d’ara encara seguei-
xen la tradició. 

Al segle XX van arribar al 
poble uns joves de Granera i l’any 
1924 van formar la primera colla 
bastonera del poble. Però l’origen 
a Catalunya del ball de bastons es 
remunta a l’any 1558 el qual, tot i 
que no hi ha un acord d’una data 
concreta entre estudiosos, aquell 
any va ser la primera notícia als 

Països Catalans de bastoners. La 
colla bastonera de l’any 62 estava 
formada per 8 nois i fins a l’any 1976 
no es van incorporar les noies amb 
les quals la colla va passar a ser de 
16 balladors i balladores.

A les diferents actuacions ens 
trobem amb un dels balls més tradi-
cionals dels pobles catalans, el ball 

de plaça o també conegut com a ball 
de gitanes. És una dansa tradicio-
nal, sobretot, en la zona del Vallès, 
però també s’hi pot gaudir a altres 
indrets com el Penedès o al Camp de 
Tarragona. La primera referència 
escrita que tenim en la història de 
Catalunya és l’any 1767, pel farma-
cèutic Miquel Draper, d’una balla-
da que va tenir lloc a Sant Celoni. 

Aquesta dansa està arrelada 
a Castellar del Vallès des del 1975 i 
moltes generacions han passat per 
les colles. A la colla actual desco-
brim la Meritxell i la Montserrat. 
Ambdues ballen des dels tres anys 
ball de gitanes a Castellar, tradició 
en la qual no volen deixar de parti-
cipar ara per ara. Segons elles, “no 
només és important per a les tra-
dicions sinó per a les persones”. 
Anar a actuacions, ajuntar-se amb 

Laia Capdevila (Ball de Bastons), Elvira Arderius (Castellers de Castellar) i Montserrat Anglès (Ball de Gitanes). ||  CEDIDA

  Carla Da Silva*

Tot i que fa anys la cultura popular ha perdut participants, encara hi ha joves que s’apunten a les colles arrelades a Castellar

L’any 1924 es va 

formar la primera 

colla bastonera del 

poble de Castellar

tots els companys, conèixer gent 
nova, són uns dels motius que fan 
especial el seguiment de les tradi-
cions de Catalunya.

Tot i que a Catalunya fa anys 
que va perdre nombre de participa-
cions en tradicions i colles, el nom-
bre de joves és elevat. La diversitat 
de colles, d’edats i de persones és el 
que ha fet d’aquest recorregut un 
camí amb molta diversitat i rique-
sa. Gràcies als protagonistes hem 
conegut molt més del món dels 
balls, la música i els aplecs que en-
cara són vius a Catalunya, diferen-
ciant-la i enriquint-la. 

*Castellarenca estudiant de perio-

disme a la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB)
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culturahistòria

Aquest diumenge, 26 de juny, el Cen-
tre d’Estudis de Castellar - Arxiu 
d’Història va dur a terme l’activi-
tat Un tomb per la història. Aquesta 
vegada, amb el títol “Passejant amb 
Joan Arús”. Una trentena de perso-
nes van poder gaudir d’un itinerari 
que va començar a Cal Calissó, just 
davant la casa del poeta castella-
renc, i que va continuar cap al Bru-

La poesia recitada a la natura
El Centre d’Estudis 
va dur a terme 
‘Un tomb per la 
història’ centrat 
en l’obra poètica 
del castellarenc 
Joan Arús

  Redacció net, la Font del Brunet, seguint la 
pista fins a l’encreuament de camins 
que pel poeta era anomenat “qua-
tre camins”, la Malesa, el gorg del 
Fitó, la drecera de Fontscalents, el 
riu Ripoll creuant la passera, i fins 
a Can Juliana, la casa pairal d’Arús. 

Els encarregats de preparar i 
realitzar la sortida van ser els mem-
bres de la Secció Literària del Cen-
tre d’Estudis, amb el suport docu-
mental ja fet fa uns anys per Daniel 
Rocavert i que ara custodia el cen-

Parada durant l’itinerari ‘Passejant amb Joan Arús’, on es va fer la lectura del poema ‘Quatre camins’ i ‘El meu poble’. ||  M. A.

tre d’estudis castellarenc. Aquest 
cop, hi van donar forma Joan Se-
llent (net del poeta), Anton Carbo-
nell, Natàlia Cerezo, Antoni Seguí, 
Marina Antúnez i Rosa Maria Baró.

Al llarg del recorregut, es van 
poder sentir els poemes “Així és 
mon esperit”, “Tota la vida se me’n 
va en cançons”, “Retorn de ‘Les ab-
sències’”, “La font”, “Els quatre ca-
mins”, “El meu poble”, “Poema de 
caçador”, “Els gorgs”, “La drece-
ra”, “Un ocell”, “La casa pairal”, “El 

predi” i “Autoal·legoria”. L’activitat, 
que va finalitzar a Can Juliana, va 
permetre als assistents contemplar 
les boniques vistes que aquest in-
dret ofereix de la vila de Castellar 
del Vallès.

El cicle Un tomb per la histò-
ria es reprendrà al setembre, amb 
una doble sessió. En el marc de la 
Festa Major, s’ha previst un itine-
rari basat en les dones de la histò-
ria de Castellar. També se’n farà un 
el dia 25 de setembre, que tindrà la 
pedra seca com a eix temàtic i que 
conduirà el Grup de Recerca de la 
Pedra Seca del Centre Excursionis-
ta de Castellar.

properes activitats

El Centre d’Estudis de Castellar ha 
previst dues activitats per aquest 
mes de juliol, que s’inclouen al cicle 
Vespres amb història. D’una banda, 
el 13 de juliol, i amb la col·laboració 
del Club Cinema Castellar Vallès i 
l’Ajuntament, es durà a terme un iti-
nerari centrat en les antigues sales 
de cinema a Castellar. La ruta s’ini-
ciarà a la plaça d’El Mirador a les 
19.30 h i es desenvoluparà pel nucli 
urbà, on s’han previst diverses para-
des que permetran als participants 
conèixer quan i on van néixer i ser 
actius diversos cinemes a la vila, i 
quines són les pel·lícules que s’hi 
van poder projectar. A més, es mos-
traran fotos antigues dels espais i 
programes de cinema, material que 
s’ha utilitzat per a la primera part 
de la història del cinema a Caste-
llar, publicada al darrer número de 
la revista Plaça Vella.

D’altra banda, el dia 20, l’ar-
queòleg Jordi Roig oferirà una 
xerrada titulada “Sabadello. La 
vila medieval del segle XI al XVIII: 
l’aportació de l’arqueologia urbana 
al seu coneixement històric”. L’acte 
tindrà lloc a la sala Violant Carnera 
del Centre d’Estudis, al carrer de la 
Mina, 9, a les 19.30 hores. 
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

de l’1 al 10 de juliol de 2022

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 la Compañía 
Artística Danza Colombia (22 h) i con-
cert 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

20.30 h – MÚSICA
Concert solidari: Aguas de marzo
Amb La Gota Musical
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

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

De 21 a 03 h – PROPOSTA
Revetlla de Sant Pere
C. Major i pl. Calissó
Organització: Associació del Centre

21 h – TEATRE
Teatre: I tu on la tens?
Amb la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIUMENGE 3
12 h - TEATRE
Teatre familiar: Visca la imaginació
Amb la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

19 h - TEATRE
Teatre: I tu on la tens?
Amb la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIMARTS 5 

De 18 a 20 h - JOCS
Juliol Jove. Dimarts de videojocs 
amb Social Lovers: Especial Nintendo
La Fàbrica - Equipament juvenil
Organització: La Fàbrica

19 h - PROPOSTA
“Rumbesia del negre al blanc”, re-
cital de poesia fusionat amb rumba
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

DIMECRES 6
09 h - SORTIDA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

20.30 h - BALL
Classes d’inici de salsa i bachata
Amb Vicenç Bellmunt
Pl. de Catalunya
Organització: Ajuntament

DIJOUS 7
De 18 a 20 h - JOCS
Juliol Jove. Dijous de jocs de taula
La Fàbrica - Equipament juvenil
Organització: La Fàbrica

20.30 h – CAFÈ-TEATRE
S’horabaixa: ‘Sabadell mon humor’
Amb Christian Simelio i Marc Torrent
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

21.30 - BALL
Sardanes amb la Cobla Principal de 
la Bisbal
Pl. del Mercat
Organització: ASAC i Ajuntament

DIVENDRES 8
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

A partir 19 h - FESTA
Festa Major de Can Font - 
Ca n’Avellaneda
Can Font - Ca n’Avellaneda
Organització: Associació de Veïns de 
Can Font i Ca n’Avellaneda

20 h – PROPOSTA
Presentació del llibre Tella 2. 
En busca de la justicia, de Mahayouba 
Mohamed Salem, a càrrec de l’auto-
ra i del periodista Mohamed Salem 
Laabeid
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: Castellar per 
les llibertats

22 h - PROPOSTA
Juliol Jove. Divendres de monòlegs: 
Eva Cabezas
Pl. de Catalunya
Organització: La Fàbrica

22 h - CINEMA
Palm Springs
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DISSABTE 9
Tot el dia - FESTA
Festa Major de Can Font - 
Ca n’Avellaneda
Can Font - Ca n’Avellaneda
Organització: Associació de Veïns de 
Can Font i Ca n’Avellaneda

20 h – PROPOSTA
Entrega de premis dels III Premis 
de Microrelats
Inclou actuació musical i refrigeri
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Castellar per les 
Llibertats

20 h – ACTE ESPORTIU
3a Caminada nocturna 
#sotalalluna
Inscripcions fins al 7 de juliol. Més in-
formació a www.cecastellar.cat 
Parc de Colobrers
Organització: Centre Excursionista 
Castellar

DIUMENGE 10
Tot el dia - FESTA
Festa Major de Can Font - 
Ca n’Avellaneda
Can Font - Ca n’Avellaneda
Organització: Associació de Veïns de 
Can Font i Ca n’Avellaneda

“Rumbesia del negre al blanc”, recital 
de poesia amb rumba
Dimarts 5  · 19 h · Biblioteca Municipal

La Rumbesia és un recital de poesia fusi-
onat amb rumba que es podrà gaudir di-
marts, a les 19 h, a la biblioteca. S’hi con-
juguen poemes musicats expressament, 
així com versions de poemes ja musicats 
per altres músics, adaptats per aquest 
espectacle. Aquest recital parla dels es-
tats d’ànim, d’on som i on volem anar. 
Els poemes que conformen l’especta-
cle són d’autors catalans com: Apel·les 
Mestres, Clementina Arderiu, Miquel Martí 
i Pol, Rosa Leveroni, J V Foix, Maria Mercè 
Marçal, Caterina Albert i Joana Raspall.

Exposició del monogràfic “Jo soc”
Fins al 27 de juliol a la Biblioteca Antoni Tort 
en horari d’obertura de l’equipament
Organització: Ajuntament (Regidoria LGTBIQ+)

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 01 CASANOVAS 
DISSABTE 02 CASTELLAR 
DIUMENGE 03 YANGÜELA 
DILLUNS 04 ROS 
DIMARTS 05 PERMANYER 
DIMECRES 06 CATALUNYA 
DIJOUS 07 FENOY 
DIVENDRES 08 EUROPA 
DISSABTE 09 YANGÜELA 
DIUMENGE 10 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

“Estimar no és només estimar, és sobretot comprendre.”
Françoise Sagan

@josepmariag @descobrintcastellar @montse_stop
Cargols amb salsa Camins de Castellar Penyes Altes i Moixeró

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Imatge dels membres del Club 8: drets, Mach, Parcerisa, Pèlachs i Garròs; ajupits, Castells, Vila, 
Prat i Tordera. A l’antic i desaparegut racó de la plaça Major, on hi havia hagut la piscina pública 
l’any 137, el 7 d’abril del 1950 es va fundar el Club 8, amb vuit castellarencs. Els components, ano-
menats fins aleshores la Colla del Ferro, tenien la idea d’organitzar una mena de penya que pogu-
és celebrar diverses festes. || AUTOR: DESCONEGUT ||  TEXT: ESTEVE PRAT || ‘PLAÇA VELLA’: EL CLUB 8’, 2014

Fundació oficial del Club 8, l’any 1950

penúltima

16/06/2022      
Genís Vila Pujol · 33 anys
22/06/2022      
Alfons del Olmo Pagán · 66 anys
25/06/2022     
Domingo Clusellas Ginestós · 98 anys

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

Pilu Martínez Lao

Els referents ajuden 
a visibilitzar el 
col·lectiu LGTBIQ+

Activista pels drets LGTBIQ+ 
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És una de les protagonistes del projecte audiovisual ‘Jo 
soc’, en què alça la veu per reivindicar els drets LGTBIQ+. 
Fan absoluta d’Alaska, a més sempre té un llibre a la 
tauleta de nit. Llegir i viatjar són les seves grans passions.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Soc tossuda 
Un defecte que no pots dominar?
La impaciència 
Una persona que admiris?
David Bowie
Un artista?
Alaska
Un animal?
La pantera
Un llibre?
Només un? Impossible!
Una pel·lícula?
‘La vida d’Adèle’, d’Abdellatif Kechiche
Una ciutat?
Madrid 
Un viatge per fer?
Berlín
Un racó de Castellar?
El Puig de la Creu 
Un somni?
Ser feliç

”

“

· En el projecte ‘Jo soc’ fas una 
passa endavant i et despulles.
Allà m’obro en canal i explico qui soc. 

· I qui ets?
Soc la Pilu, tinc 35 anys i soc activis-
ta de col·lectiu LGTBIQ+ i feminista. 
Participar al Jo soc va ser alliberador, 
perquè és una manera de dir “aques-
ta soc jo i no amago res”. Posar-me 
davant de la càmera no va ser difícil, 
perquè estàs sola. És després, quan 
la gent ho veu, que hi penses.

· És la primera vegada que dius 
que formes part del col·lectiu?
Sí. Aquesta setmana he participat 
en els programes de Ràdio Caste-
llar i La Xarxa, Connectats i Orgull de 
Ràdio, amb motiu del Dia de l’Orgull 
LGTBIQ+, i és la primera vegada que 
ho he dit en veu alta.

· Et defineixes com a activista 
LGTBIQ+ i feminista, i això es veu 
a primer cop d’ull, als tatuatges.
En tinc uns quants! Els més impor-
tants són “libiana” i “tortilla”. Me’ls 
vaig fer fa tres anys, quan va morir 
la meva mare, en memòria seva. Ella 
sempre em deia que tot i que no li 
havia dit, sabia que era libiana i tor-
tilla. Me’ls vaig tatuar als colzes per-
què es veiessin bé. 

·  Creus que ha tornat a calar un 
discurs homòfob entre els joves?
Afortunadament, no parlem de la ma-
joria, però sí d’una part. Les noves ge-
neracions haurien de ser més obertes 
però n’hi que són homòfobs i mas-
clistes. No sé explicar per què. Supo-
so que deu ser per incultura o falta  
d’educació. Quina societat estem cre-
ant? Ara tinc més por quan vaig sola 
pel carrer que quan era adolescent. I 
això no és bo. La violència verbal, els 
insults, els tenim assumits. El pro-

blema és que hi ha hagut un repunt 
d’agressions. Estem retrocedint en 
el temps. Ara bé, també hi ha joves 
que viuen les relacions sexoafecti-
ves amb més llibertat. Fan i desfan, 
proven i troben el seu camí, i això és 
fantàstic. Cadascú té el seu punt de 
vista i és respectable, però ningú pot 
dir-te si fas bé o malament, ni opinar 
sobre amb qui te’n vas al llit, perquè 
no és cosa seva.

· Els drets del col·lectiu estan ac-
tualment en perill?
Sí, però no només de les persones 
LGTBIQ+. Als EUA el Tribunal Su-
prem ha revocat el dret a avortar. Era 
una cosa que pensava que mai viuria. 
El pas següent serà que les dones no 
podrem votar o anar a comprar sense 
el nostre marit. Estem retrocedint 
quant a drets que són fonamentals. 

·Tenir referents LGTBIQ+ als mit-
jans, a les xarxes i a l’àmbit cul-

tural, ens pot ajudar a avançar?
I tant! Per començar ens ajuda a vi-
sibilitzar-nos i a normalitzar que ca-
dascú pugui tenir l’orientació sexu-
al que vulgui, i sentir-se identificat 
amb el gènere que consideri. Sem-
pre ha estat tan amagat que moltes 
noies, quan han notat que els agra-
daven les dones, s’han qüestionat si 
era una amistat estreta, si era normal 
o natural, o per què els passava. I als 
nois també. Si ho veus al cinema, a la 
televisió, als llibres, i veus que és nor-
mal, habitual, natural, la cosa canvia. 

· La teva gran passió és llegir. Quin 
llibre tens a la tauleta de nit?
Des de ben petita! Ara m’estic llegint 
Lo mejor que le puede pasar a cruasán. 
El primer llibre que em va enganxar va 
ser El diari d’Anna Frank. Des d’ales-
hores, cada dia abans d’anar a dormir 
llegeixo una estona. També recordo 
molt Martes con mi viejo profesor.
· Quans llibres tens?

Més de 1.500 llibres. En tinc a cai-
xes, prestatgeries... I ara també di-
gitals. Em costa llegir a la tauleta, 
però m’hi he acabat acostumant. No 
podria viure sense llegir. M’ajuda a 
desconnectar, a conèixer altres re-
alitats, a seguir aprenent. M’agra-
da molt saber i amb un llibre sempre 
aprens alguna cosa. 

· Amb els viatges també s’aprén! 
Ara per la feina viatjo menys, però 
m’agrada moltíssim. El viatge de la 
meva vida va ser la ruta 66, amb un 
Mustang. Aquelles carreteres, Las 
Vegas... Va ser tota una experiència. 

 · I al cotxe... que soni Alaska! 
En soc una gran fan. En un any he anat 
a 32 concerts!  M’agrada la seva mú-
sica, però també perquè és una per-
sona molt culta, moderna, transgres-
sora, que t’obre un panorama cultural 
enorme gràcies als seus referents i et 
desperta la creativitat. 

  Rocío Gómez 


