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EL FUTUR ÉS A LES SEVES MANS ||  Anna Fajardo i María Ramírez han obtingut les millors notes d’accés a les PAU 2022 de l’Institut Puig de la Creu. Alba Turull i Victoria Hernández han tret les 
millors de l’Institut Castellar. Volen estudiar filosofia, disseny industrial, física i medicina, respectivament. El 99% dels alumnes dels instituts de Castellar  han aprovat la selectivitat. ||  FOTO: C. DIAZ
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tema de la setmanaemergència climàtica

L’estiu va arribar amb la primavera

Efectius dels ADF de Castellar remullant la zona de Puigvert en tasques de prevenció de la campanya forestal. || ADF CASTELLAR

Juliol ha començat amb temperatures 
per sobre dels 300 però també amb una 
DANA generalitzada arreu del territori, 
és a dir, amb episodis de pluja intensos 
acompanyats de vent, llamps i fins i tot 
calamarsa. La calor d’estiu ens acompa-
nya des del mes de maig, quan es va pro-
duir la primera onada de calor. “El maig 
va ser un mes més càlid del que és ha-
bitual, no només quant a les màximes 
sinó també en referència a la tempera-
tura mitjana,  que ha estat de 19,60”, ex-
plica Jordi Moré, meteoròleg de L’Actual. 

El 2015 el maig també va ser molt 
càlid. Aleshores, la temperatura mitjana 
del maig també es va enfilar fins els 19,40, 
mentre que en l’històric de Cal Botafoc, 
que comença el 1991, és de 17,20. Si aco-
tem encara més les dades, la mitjana de 
les temperatures màximes del maig pas-
sat va ser de 26,10, mentre que la mitjana 
històrica de les màximes és de 23,40. Ara 
bé, no és una xifra que suposi un rècord 
perquè el 2015 la mitjana de les màximes 
de maig va ser 26,70. 

D’altra banda, el maig passat sí que 
es va batre el rècord de temperatura ab-
soluta durant dos dies. “La temperatura 
màxima a què s’havia arribat a Caste-
llar un maig era de 340, el 2001 i el 2015. 
El 2022 vam arribar a un valor de 360, 
i per tant s’ha batut el rècord absolut. 
De fet, es va batre durant dos dies: el 
21 vam arribar a 350, i l’endemà, el 22, 
a 360”, detalla Moré. 

Per contra, la primavera va comen-
çar més freda del que és habitual, recorda 
Moré. “Va ser un març força núvol, amb 
poques hores de sol, i això va contribuir 
al fet que les temperatures fossin més 
baixes. La mitjana del març és d’11,30, 
mentre que el 2022 va ser de 10,60, una 
mica més de mig grau per sota”, apun-
ta. De fet, el meteoròleg concreta que se-
gons l’Observatori Fabra de Barcelona, 
el març passat va ser el març amb menys 
hores de sol dels últims cent anys. L’abril 
també va començar amb un episodi de 
fred en què els termòmetres van arribar 

Juliol comença amb temperatures per sobre dels 30o  i amb una DANA que ha descarregat pluges intermitents 

  Rocío Gómez 

És el rècord de 
temperatura 
d’un mes de 
maig, i es va 

assolir el 22 de 
maig passat

graus

36
a descendir fins als 00. És una dada signi-
ficativa tenint en compte la temperatura 
més baixa del gener passat van ser 0,50. 

poca pluja acumulada

Quant a les precipitacions, la primavera 
va ser una mica més seca, una tònica de 
dèficit de pluja que s’arrossega des del 
2021. “El primer semestre de l’any ha 
estat sec, ha plogut la meitat del que 
acostuma a ploure. L’única excepció va 
ser el març, amb una pluja acumulada 
de 95,6 l/m2”, detalla. Segons les dades 
de l’estació meteorològica, l’any passat-
juntament amb el 2015, han estat els més 
secs dels últims 30 anys, amb només 394 
l/m2 de pluja acumulada. La mitjana de 
Castellar s’enfila fins als 650.

La combinació d’escassedat de pluja 
i de les altes temperatures, ha dibuixat 
un escenari amb un elevat risc d’incendi 
als boscos catalans. En el cas de Castellar, 
cal recordar que el 82% del municipi és 

terreny forestal, com a porta d’entrada al 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
de l’Obac, i amb urbanitzacions que estan 
situades a tocar del bosc. De fet, durant 
l’onada de calor del maig i les altes tem-
peratures que van acompanyar la recta 
final del mes de juny, es van produir di-
versos focs que van obligar a posar tots 
els efectius dels parcs de bombers cata-
lans a peu de camp, amb menció especi-
al a l’incendi d’Artesa de Segre, el més fe-
rotge. A tocar de Castellar, a Sentmenat, 
durant les jornades prèvies a la revetlla 
de Sant Joan, els bombers de Castellar 
–amb 8 dotacions de bombers més– van 
participar en l’extinció d’un foc de matolls 
i canyes que va afectar 2000 m2.

En xifres, juny també ha estat un 
mes força càlid, amb una temperatura 
mitjana de 24,40, tres graus per sobre de 
la mitjana dels registres de Castellar. “Ha 
refrescat transitòriament, però des del 
maig els valors són de ple estiu, sense 

pluja generosa. Ha estat el segon juny 
més càlid dels últims 30 anys, segons 
es té constància a Cal Botafoc, però 
no hem batut cap rècord”, detalla. La 
temperatura màxima que s’ha registrat 
a Castellar és de 410. En les últimes tres 
dècades la vila només ha sobrepassat els 
400 tres vegades: el 4 de juliol del 1994, 
el 7 de juliol del 2015 i justament el 28 de 
juny del 2019.

toc d’atenció

És remarcable que si bé l’estiu va arribar 
al mes de maig, les temperatures prima-
verals van fer acte de presència durant 
l’hivern, al febrer. Els últims dies del mes 
es van vorejar els 200 al centre de la jor-
nada. Cada vegada hi ha menys fronte-
res entre estacions i la temperatura mit-
jana continua en ascens, amb fins a tres 
graus, en el cas del juny. Una tendència 
que és un toc d’atenció i d’alerta davant 
de l’emergència climàtica.  
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actualitat educació

El futur és a les seves mans

Aina Montes amb el guardó. || CEDIDA

La confiança de Victoria Hernández 
és aclaparadora. En uns anys, ella 
serà metgessa tant sí com no, mal-
grat que aquest setembre no entri a 
medicina, i que hagi d’optar per al-
tres camins. “Jo vull ser doctora 
des que tenia dos anys. Amb la nota 
que m’ha quedat estic una dècima 
per sota de la nota de tall de medi-
cina de l’any passat, tot i que diuen 
que aquest any les notes baixaran. 
És molt probable que hi entri, i si 
no, tinc altres opcions que són bi-
omedicina o infermeria, i després 
passar a medicina. El camí per ar-
ribar-hi m’és igual, fins i tot si haig 
de repetir la sele al setembre”, as-
segura aquesta alumna de l’Institut 
Castellar que ha tret un 9,22 de nota 
d’accés, és a dir, la mitjana entre la 
nota del batxillerat i la fase general 
de les PAU. Quan va començar bat-
xillerat ja tenia molt clar que havia 
de fer l’itinerari científic i opina que 
les bones qualificacions d’enguany 
del seu institut –han aprovat la se-
lectivitat el 100% dels alumnes– és 
gràcies a l’esforç dels seus companys 
i la implicació dels professors. “Han 
estat increïbles. Algunes assigna-
tures que han modificat el temari 
els professors ens han ajudat molt, 
fent-nos classes de repàs. Jo m’he 
sentit molt acollida”.

Alba Turull és companya d’ins-
titut de la Victoria. Ha estudiat el 

Anna Fajardo, Alba Turull, Victòria Hernández i María Ramírez han superat l’excel·lent a les PAU

  Cristina Domene

EDUCACIÓ | PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: les alumnes de 2n de batxillerat Victoria Hernández, Maria Ramírez, Alba Turull i Anna Fajardo. || C. DÍAZ 

Ha estat la nota d’accés 
a la universitat d’Anna 

Fajardo, la més alta dels 
instituts de Castellar

NOTA D’ACCÉS

9,7

L’alumna Aina Montes, de 2n de 
batxillerat de l’Institut Castellar, ha 
guanyat el Premi Maria Rovira de 
narrativa curta, de gènere policíac 
i d’intriga, destinat a alumnes d’en-
senyament secundari i postobliga-
tori organitzat per Òmnium Cultu-
ral de Terrassa en la seva XXVIII 
edició. “Em vaig assabentar que 
havia guanyat per un correu que 
em va passar la meva professora 
de català. En aquell moment es-
tava amb dues amigues i els ho 
vaig explicar molt emocionada. 
També vaig comunicar-ho a les 
persones que d’alguna mane-
ra m’havien ajudat a escriure 
aquest microrelat”. L’Aina, que 
escriu des dels 9 anys, va decidir 
presentar-se a un premi literari 
que es convoca a Sant Llorenç Sa-
vall i que té com a requisit que l’obra 
presentada tracti sobre el munici-
pi o sobre el Parc Natural de Sant 

ÒMNIUM CULTURAL | PREMI

Aina Montes, 
Premi Maria 
Rovira de 
Narrativa

batxillerat cientificotecnològic amb 
la intenció de poder fer el grau de 
física o alguna enginyeria que tin-
gués a veure amb l’espai. Amb una 
nota d’accés de 9,3 es matricularà a 
física sense cap sotrac: “Vull estu-
diar física perquè m’agraden les 
assignatures que hi ha, no per les 
ofertes de feina que pugui tenir o 
no després. Vull gaudir del dia a 
dia”. Considera que va tenir sort a 
les PAU perquè el primer examen li 
va anar bastant malament: “Vaig 
aconseguir animar-me. Amb la 
resta d’exàmens em deia a mi ma-
teixa, ‘pitjor que el primer no ani-
ran’, i el fet de tenir aquesta segu-
retat em va anar bé, perquè he tret 
bona nota a exàmens que ‘a priori’ 
eren molt difícils, com el de mates”. 
L’Alba considera que el sistema actu-
al per accedir a la universitat és molt 
arbitrari: “No treu el millor de nos-
altres. Hi ha gent que té somnis i 
els pots destrossar per tenir un 
mal dia o trobar-te una mica ma-
lament. Penso que sí que ha d’ha-
ver-hi un sistema per saber si ets 
apte o no per cursar una carrera, 
però que aquest model no està en-
focat de la millor manera”.

La millor nota d’accés dels 136 
alumnes que s’han presentat a la 
selectivitat a través dels instituts 
públics de Castellar l’ha obtingut 
l’alumna del batxillerat humanístic 
del Puig de la Creu, Anna Fajardo. 
Un 9,77 sobre 10, que li permetrà fer 
la carrera de filosofia a la Universitat 

de Barcelona. “Vaig dubtar entre el 
grau en estudis literaris o filoso-
fia, però m’he decantat per aquesta 
perquè crec que abraça un coneixe-
ment interdisciplinari més ampli 
i jo tinc interessos molt diversos”.  
L’Anna opina que la selectivitat és un 
bon sistema “perquè si tot es basés 
en el batxillerat, els instituts pri-
vats inflarien les notes i els alum-
nes amb menys recursos es queda-
rien a les portes de la universitat”, 
però és crítica amb les notes de tall, 
que considera que han pujat molt 
perquè no hi ha places suficients a la 
universitat pública: “Caldria inver-
tir més en educació i així baixaries 
les notes de tall”. Com és habitual a 
la nostra societat actual, molta gent 
li ha comentat que estava desaprofi-
tant el seu talent per no fer ciències, 
però ella ho té clar: “El que domina 
és la raó instrumental i crec que 
la filosofia té un valor més enllà 
de la utilitat. L’he escollit perquè 
m’agrada, perquè tampoc soc am-

biciosa laboralment”.
María Ramírez també és alum-

na de l’Institut Puig de la Creu. Ha 
fet el batxillerat científic perquè volia 
cursar estudis relacionats amb la 
salut, medicina o infermeria, però 
finalment s’ha decantat per una en-
ginyeria. “Vull entrar al grau d’en-
ginyeria de disseny industrial i 
desenvolupament del producte a 
la UPC. Tinc un 9 de nota d’accés, 
en principi no tindré problema. 
M’agradaria crear coses per fa-
cilitar la vida de la gent i ser més 
sostenibles”. La María transmet un 
missatge d’ànims a aquells alumnes 
que no els ha arribat la nota o no po-
dran entrar a la carrera desitjada: 
“Hem de recordar que hi ha altres 
opcions. Pots fer un grau superior 
o anar-te’n algun altre lloc a estu-
diar. I també pots fer una carrera 
amb 30 o 40 anys. Estudiar o pots 
fer quan vulguis”. 

Quan parlen del futur, les joves 
ho tenen clar. Saben que és a les 
seves mans, a les de la seva genera-
ció. “Volem un futur millor per a 
tothom i farem tot el que faci falta 
per arribar-hi”, sosté l’Alba. “Jo soc 
positiva, perquè hi ha molts joves 
com nosaltres, que volen ajudar”, 
manifesta la Maria. “Soc conscient 
de com està el món tant política-
ment com mediambientalment 
però penso que no està tot per-
dut, que encara podem fer moltes 
coses per evolucionar i per millo-
rar”, conclou la Victoria.   

Llorenç del Munt. “Vaig escriure 
un microrelat sobre el Marquet 
de les Roques i el bandoler Capa-
blanca. No vaig guanyar, però lla-
vors vaig decidir ampliar la his-
tòria i aprofitar-la per al guardó 
de Terrassa”. 

El relat de l’alumna, titulat 
L’estela del bandoler remou el pas-
sat d’una família, que acaba de 
forma tràgica. “Tracta d’una man-
sió al mig del bosc, una família en-
frontada, una llegenda plena de 
rancor i venjança que suposa una 
realitat cruel i acarnissada plena 
d’incidents sobtats i acusacions 
errònies”. Tot i que sempre li ha 
agradat escriure, va reprendre l’hà-
bit amb la pandèmia. A més, acaba 
de fer la selectivitat, que ha superat 
amb un 11,75. “Escriure m’ho prenc 
com a una afició. Jo vull estudi-
ar criminologia, que té una nota 
d’accés de 9,95, espero poder ac-
cedir al grau”. Uns estudis que li 
aniran molt bé per escriure histò-
ries: “Tanmateix, no vull deixar 
d’escriure, m’agradaria fer el 
curs ‘Com escriure un conte po-
licíac’ que ofereix la UAB aquest 
estiu”.  || C. D. 
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actualitatgastronomia

El cap de setmana passat la plaça Ca-
talunya es va omplir de castellarencs 
amb moltes ganes de gastronomia, 
música i socialització, amb amics, 
coneguts i família. Entre divendres 
i dissabte, els 11 establiments par-
ticipants del Tast Nits d’Estiu van 
servir més de 5.000 racions, comple-
tament variades: croquetes, frànk-
furts, sushi, hamburgueses, pizza, 
pastisseria... La cita retornava dos 
anys després d’una aturada imposa-
da per la pandèmia. Les actuacions 
musicals de les dues nits van acabar 
d’arrodonir l’edició, que ja es conso-
lida com un èxit. 

A mesura que queia la tarda, la 
plaça Catalunya s’anava omplint de 
grups. Davant de cada carpa, cues de 
castellarencs que tenien ganes de tas-
tar les delícies gastronòmiques dels 
establiments, participants: Andre-
ví Pastissers, Bruna Burger & Grill, 
Carnisseria Casé, El Celleret, Frank-
furt Bocateria, La Bona Teca, Llullu 
Cakes, Mito Sushi, Pizzeria La Volta, 
Prat Torras i Restaurant Stewart. A 
l’entrada del parc, es feia difícil trobar 
una taula on seure, de la quantitat de 
gent que hi havia al Tast Nits d’Es-
tiu d’enguany. La cita també es vivia 
des dels jocs d’aigua, plens d’infants, 
i des de la terrassa del bar la Balena, 
on molts assistents van aprofitar per 
prendre una cervesa o un refresc.  

“L’edició ha superat les ex-
pectatives. Ha vingut més gent 
de la que esperàvem”, celebrava, 
divendres a la nit, Sònia Gràcia, de 
la Bona Teca. “La gent ha vingut 

molt d’hora. Des de les 20 h fins a 
les 23 h, no hem parat de servir. És 
una bona proposta perquè podem 
vendre i donar a conèixer el nos-
tre producte, mentre la gent s’ho 
passa molt bé”, afegia. 

En la mateixa línia s’expressa-
va Esteve Torras, de la carnisseria 
Prat Torras: “Tothom ha començat 
a menjar molt d’hora. Hem pogut 
donar a conèixer els nous produc-
tes de l’any, més enllà del Mercat. 
A partir d’això, si els han agradat, 
esperem que tornin!”.  

Més de 5.000 racions al Tast d’Estiu
Els establiments diuen que la cita va bé per donar-se a conèixer, i els assistents es podien trobar amb els amics i la família

  Guillem Plans

dies van animar el Tast Nits d’Estiu. 
Divendres hi van ser la Companyia 
Artística Dansa Colombiana, que va 
aportar la seva característica tradició 
de ball, i la rumba de Sabor de Grà-
cia, que mai falla. Des de fa més de 
25 anys, Antoni Carbonell, conegut 
com a Sicus, i la seva banda recorren 
Catalunya amb la seva rumba gitana 
catalana. Dissabte va ser el torn del 
grup Sound, que van oferir un es-
pectacle de percussió que va engan-
xar químicament el públic, a més de 
La Troupe.

Era la 1a edició que el Celleret 
de Castellar participava en el Tast 
d’Estiu. “És un bon maridatge de 
música i gastronomia. Agrada a la 
gent, perquè es troba amb amics o 
família”. A més, ressaltava el com-
ponent social de la proposta: “Fem 
una mica de poble. És una vetllada 
maca per començar l’estiu”. 

El responsable de Bruna Bur-
guer i Mito Suhi, a més de president 
de Comerç Castellar, Marc Gorriz, 
apuntava: “L’èxit estava quasi as-
segurat abans de començar, te-

nint en compte com van anar de 
bé les darreres edicions. Tot ha 
estat perfecte: la música, la gent, 
les ganes de menjar, l’aigua...”. En 
aquesta edició, detallava, es posava 
en marxa l’aplicació made in Castellar 
Quicktendr, per agilitzar comandes, 
cosa que també va ser un encert. Com 
a millora, Gorriz comentava que per 
a la pròxima edició caldria perfecci-
onar la gestió dels lavabos.

Si la gastronomia va anar bé, la 
música no es va quedar enrere. Dues 
actuacions musicals cadascun dels 

Aquest era l’ambient de la zona de degustació a la plaça Catalunya divendres a la nit, amb nombrós públic familiar tastant els plats dels restauradors locals. || Q. PASCUAL
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actualitat territori

La discussió sobre la Ronda Nord també arriba al Parlament
El futur immediat del projecte de 
la Ronda Nord Terrassa-Sabadell  
i l’enllaç amb Castellar a una via 
ràpida també s’està dirimint en la 
política nacional. En el tancament 
d’aquesta edició, el ple del Par-
lament català vota una moció de 
PSC-Units que insta el Govern a 
pactar amb l’Executiu espanyol la 
seva execució. En aquesta mateixa 
línia, justament el ple municipal de 
la setmana passada va aprovar una 
moció de Som de Castellar-PSC 
amb el suport de Cs, l’abstenció de 
Junts i els vots contraris d’ERC i la 

CUP. La votació a la Cambra cata-
lana pot tenir transcendència per-
què serà el moment de veure com es 
posicionen els dos socis del govern 
(ERC i Junts) que semblen tenir 
estratègies divergents en matèria 
d’infraestructures al Vallès. De fet, 
aquesta situació es va palesar en la 
presentació de la proposta per part 
de la ministra de Transports el 10 
de juny al Consell Comarcal amb 
l’absència en el darrer moment dels 
representants del Govern català.

La moció del PSC-Units pre-
tén que s’acordi amb el govern de 

POLÍTICA  |  INFRAESTRUCTURES

MEDI AMBIENT | INVENTARI

L’Ajuntament va aprovar en la sessió 
plenària del 28 de juny passat l’inven-
tari de camins de Castellar del Vallès. 
Es tracta d’un registre administra-
tiu que recull un total de 69 camins 
públics de titularitat municipal que 
es troben situats en sòl no urbanit-
zable i que sumen una longitud acu-
mulada de 118,28 km. 

Seguint la metodologia previs-
ta al Reglament del Patrimoni dels 
ens locals, el document conté fitxes 
descriptives i mapes dels camins on 
s’inclouen el nom que identifica el bé, 
dades tècniques com els límits, longi-
tud i amplada o altres variables com 
el tipus de ferm, a més de la natura-
lesa del domini públic o patrimonial. 
La redacció de l’inventari de camins 
municipal de Castellar del Vallès ha 
anat a càrrec de l’equip del geògraf 
Xavier Campillo i Besses. 

Del total de 118,28 km, 62,16 
km (52,6%) corresponen a camins 
veïnals, és a dir, els que configuren 
la xarxa primària i que comuniquen 
entre si els diferents nuclis de pobla-
ció de la vila i aquests amb localitats 
veïnes; 54,70 km (46,2%) són de ca-
mins rurals o secundaris que actuen 
com a connectors de la xarxa veïnal; 
finalment, 1,42 km de camins (1,2%) 
compten amb drets d’ús constituïts 
mitjançant conveni sobre terrenys 
privats (camí del riu). Cal destacar, 
a més, que 17,23 km de camins (el 

14,6%) són alhora camins ramaders. 
Pel que fa al tipus de ferm, el 

79% dels camins de l’inventari són 
de terra, el 19% de ferradura i un 2% 
d’asfalt. L’inventari no inclou els ca-
mins d’ús privatiu que accedeixen 
exclusivament a zones d’explota-
ció i habitatges aïllats situats en fin-
ques privades ni tampoc els que no 
tenen indicis d’ús públic o de titula-
ritat pública. 

La recerca s’ha fet a partir del 
buidatge i anàlisi d’una cinquantena 
de fonts documentals identificades, 
de naturalesa cartogràfica, adminis-
trativa i cadastral. 

relació de camins identificats

Camí de Sant Llorenç Savall, camí 
de Castellar a Castellterçol, camí de 
Castellar a Sant Sebastià de Mont-
major, camí vell de Sant Sebastià de 
Montmajor, camí de Sentmenat, camí 
de la Salut o de Ripollet, camí vell de 
Sentmenat o Terrassa, camí de Cas-
tellar a Terrassa, carretera vella de 
Terrassa a Sentmenat, camí de Cas-
tellar a Matadepera, camí de Mata-
depera a Sant Feliu del Racó, camí 
del coll de la Rocassa, camí de Sant 
Feliu del Racó a Les Arenes, camí 
vell de Mura, camí vell de Sant Feliu 
del Racó a Sant Llorenç Savall, camí 
vell de Castellar a Sant Feliu del Racó, 
carretera vella de Terrassa, camí 
antic de Sant Llorenç Savall, camí 
de Castellar a la Mola, camí del Raval 
de Dins, camí del cementiri, camí vell 
del cementiri, camí del castell, camí 

Castellar té 
69 camins 
locals públics
El ple aprova un inventari que identifica i descriu 
118 quilòmetres de camins veïnals i rurals

 Redacció

de la Font del Roure, camí vell de Les 
Arenes, camí de Les Arenes, camí 
dels Horts Vells,  camí de la Malesa, 
camí de les Roques d’Aguilar, camí 
dels Forns de Can Sallent, camí del 
Coll del Lliri, camí de Can Sallent, 
camí de Togores, camí de Mal Pas, 
camí de Can Vilar, camí de Can Ca-
samada, camí de Cal Joan Coix, camí 
de Cal Manyosa, camí del Puig de la 
Creu, camí de Can Cadafalc, camí vell 
del Puig de la Creu, camí del pont de 
Can Sabater nou, sender de les Are-
nes, camí de Can Casamada, camí de 
Can Riera, camí del Gatosar, camí de 
la Feixa Llarga, camí de Can Padró, 
camí de Canyelles, camí del Sot de 
la Carda, camí d’en Carner, camí de 
Sant Llorenç Savall a Caldes de Mont-
bui, camí de Can Moragues, camí del 
Forn, camí vell de Sant Llorenç Sa-
vall a Ripollet, camí ral de Terrassa 
a Castellar, camí de l’ermita de Les 
Arenes, camí de la Furriola, camí del 
collet de Miralles, camí del bosc de 
Can Riera,  camí de Can Font, camí 
de la Depuradora, camí de Caste-
llar Vell,  camí de Can Faixero, dre-
cera de Can Cadafalc, camí del Gual 
del Joncar, camí del Ripoll,  camí de 
Can Casamada al camí de la Salut i 
camí del riu.  

+ CAMINS

Aquest dissabte, 2 de juliol, es van  
estrenar dues cadires tot terreny 
monoroda Joëlette que permeten 
fer excursions a qualsevol persona 
amb mobilitat reduïda. A la sortida 
van participar unes 35 persones, 
d’entre les quals dues –la Rosa i 
l’Adrià– tenien diversitat funcional 
i van poder estrenar les cadiretes. 
L’excursió va comptar amb 
l’assessorament de Rodamunt, 
una associació sense ànim de lucre 
per a la promoció i organització 
d’activitats de senderisme de 
muntanya destinada a persones 
amb mobilitat reduïda utilitzant 
les cadires Joëlette. El Centre 
Excursionista de Castellar també 
hi va aportar molts voluntaris

El recorregut circular, amb sorti·
da des de l’Era d’en Petasques, era de 
3,5 quilòmetres i poca dificultat, amb 
un desnivell positiu acumulat de 190 
metres.  Després de l’Era d’en Petas·
ques es va passar per la pedrera de 

Primera sortida amb 
les cadiretes Joëlette

Sot d’en Goleres, la pista dels Bom·
bers, la font dels Casots, la pista a l’al·
zina Balladora, el menhir i la barraca 
de pedra seca del CEC, pla del Palau i 
retorn a l’Era d’en Petasques. La du·
rada aproximada de la sortida amb les 
cadires Joëlette va ser d’unes dues 
hores i mitja.

La regidora de Diversitat Fun·
cional, Anna Margalef, ha destacat 
que el propòsit de les cadiretes és 
que “les puguin utilitzar les entitats 
i amb aquestes sortides volem posar 
de relleu com funcionen en un entorn 
de muntanya”. Tant és així que aquest 
dissabte les cadiretes s’utilitzaran a 
la Caminada Sota la Lluna que orga·
nitza el CEC, i l’objectiu de la regido·
ria és integrar aquestes cadiretes a les 
sortides que facin tant l’Ajuntament 
com les entitats del poble.

Per sol·licitar el préstec de la ca·
direta s’ha d’accedir al tràmit https://
seu.castellarvalles.cat/sac/33033/
tramit/299/ de la pàgina web munici·
pal i omplir la sol·licitud. Només poden 
demanar les cadiretes Joëlette les en·
titats, els centres educatius i aquells 
altres agents que col·laborin en l’ob·
tenció d’objectius d’interès general re·
lacionats amb la diversitat funcional 

Pedro Sánchez “els mecanismes 
que permetin la redacció del pro-
jecte de la Ronda Nord del sistema 
viari entre Sabadell, Castellar de 
Vallès i Terrassa per part del Go-
vern, i acordar també un conveni 
per garantir el finançament de la 
infraestructura”.

proposta de resolució d’erc

D’altra banda, ja s’està tramitant 
a la Comissió de Territori una pro-
posta de resolució d’ERC en sen-
tit contrari: forçar l’aturada del 
projecte del Quart Cinturó i recu-

Els participants a la primera sortida de les cadiretes Joëlette el cap de setmana passat. || Q. PASCUAL

perar el de la Línia Orbital Ferro-
viària que connecti el Vallès amb 
Penedès i Maresme. La proposta 
–com també va quedar palès en 
les intervencions d’ERC al ple de 
Castellar– inclou cercar millores 
de la xarxa viària secundària al 
Vallès, fet que inclouria la B-124 i 
una possible connexió amb la C-58 
però al marge de la infraestructura 
de la Ronda Nord. El text registrat 
a la cambra catalana a mitjans de 
juny encara no té data de votació. 
En canvi, segons informa l’Agèn-
cia Catalana de Notícies (ACN), el 

diputat de Junts Joan Canadell es 
va mostrar fa uns dies partidari del 
tram Terrassa-Sabadell del Quart 
Cinturó i va manifestar “sorpresa” 
per la posició d’ERC sobre aquesta 
infraestructura.

Per tant, el debat arriba al Par-
lament després que els dos socis de 
Govern –Junts i ERC– hagin mani-
festat discrepàncies recentment 
sobre el Quart Cinturó i la Ronda 
Nord, infraestructura que arren-
caria al barri de Can Roca de Ter-
rassa –on arriba ara el Quart Cin-
turó– per connectar fins a Sabadell.
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El 29 de juny,  dia de Sant Pere, el Bis-
bat de Terrassa va fer pública la pre-
visió de nomenaments per al curs que 
ve. El fins ara rector de la parròquia 
de Santa Maria de Caldes de Mont-
bui, Sant Sebastià de Montmajor i 
Sant Esteve de Palaudàries, mossèn 
Xavier Blanco Castro,  ha estat nome-
nat rector de les parròquies de Sant 
Esteve i Sant Feliu del Racó. Tot i el 
nomenament, Blanco, de 51 anys, no 
prendrà possessió del seu càrrec fins 
al setembre i el dia a dia de les parrò-
quies el seguirà fent mossèn Txema 
Cot, que és l’administrador parroqui-
al des de la mort de l’anterior rector, 
Artur Boardman, a finals de maig.

Blanco ha explicat que afronta 
la nova etapa a Castellar amb l’ànim 
de “recomençar” sempre que hi ha 
un canvi de destinació. “Ara ence-
tem un període d’adaptació i conei-

xement del mossèn amb la nova co-
munitat. Són moments bonics, de  
nova oportunitat i de  renovar”. El 
nou rector coneix Castellar i l’ha visi-
tat en diferents ocasions a causa de  
l’amistat amb mossèn Txema Cot i 
mossèn Francesc Catarineu “com a 
capellans de bisbat i d’esplais”. El 
nou rector de Sant Esteve entén l’Es-
glésia com “un actor principal dins 

Xavier Blanco, nou mossèn de la vila
Des del 2012 era rector 
de Caldes de Montbui, 
Sant Sebastià de 
Montmajor i Sant 
Esteve de Palaudàries

  Jordi Rius

de la societat amb la resta d’asso-
ciacions i, des de la nostra unitat 
cristiana, oferim el que tenim a 
creients i no creients per mirar 
que aquest món sigui cada vegada 
més just i més fraternal”. 

Blanco considera que, dins de la 
gestió de la parròquia, hi ha elements 
importants com la catequesi, Càri-
tas, i “si tenen la sort, com és aquí 

a Castellar, de tenir un esplai, són 
una oportunitat, eines molt valu-
oses a l’hora de la missió de l’Es-
glésia”. Blanco ha admès que, res-
pecte a la seva parròquia de Caldes, 
ara comença un període “de dol i de 
comiat” del que ha estat casa seva  
durant 10 anys.

entra al seminari als 27 anys

Químic de professió, Blanco va en-
trar al seminari als 27 anys. S’està 
de seminarista a la seva parròquia, 
al barri de Santa Eulàlia de l’Hospi-
talet. Després, continua dos anys més 
a la Basílica de la Mercè de Barcelo-
na, i l’últim any de seminari el passa a 
la Garriga, on l’ordenen diaca i final-
ment capellà. Blanco també ha estat 
a Sant Esteve de Granollers, on va es-
tar-se tres anys. El 2011 és vicari de 
Granollers i rector de Santa Eulàlia 
de Ronçana. Finalment, fins al 2012 
és rector de Montornès del Vallès. 
Aleshores és quan el bisbe de Terras-
sa el nomena rector de Caldes,  Sant 
Sebastià de Montmajor i Sant Este-
ve de Palaudàries. Com a anècdota, 
cal destacar que li agrada el futbol –
és culé– i el món de l’esplai. També és 
un gran melòman, des de la música 
clàssica fins a Radio Futura o altres 
protagonistes de la movida madrile-
nya i el rock català. 

Mossèn Xavier Blanco oficiant una missa a l’església de Santa Maria de Caldes. || CALDERÍ

El ritme de creació d’ocupació con-
tinua donant molt bones notícies 
entre la població castellarenca. El 
mes de juny s’ha tancat al munici-
pi amb 912 persones desocupades, 
18 menys que al maig, mes en què es 
va viure un retrocés importantíssim 
en nombre d’aturats, en concret 53 
persones. La baixada de juny ha estat 
menor però consolida el municipi 
en una taxa d’atur del 7,5%, molt per 
sota de la mitjana catalana i comar-
cal. Aquesta xifra de desocupats tan 
baixa no s’havia viscut des de l’esclat 
de la bombolla financera i la crisi del 
totxo del 2008.

Si s’observa l’evolució interanu-
al de l’atur a Castellar es pot enten-
dre la importància de la taxa assolida 
ara: entre juny del 2021 i juny del 2022 
l’atur s’ha retallat en 223 persones. I 
és que, ara fa un any, l’atur estava en-
filat per sobre de les 1.100 persones.

Caldrà veure l’impacte que 
poden tenir les alarmants proble-
màtiques del quadre macroeconò-
mic global, com la inflació dispara-
da, la crisi energètica i la guerra a 
Ucraïna, una situació que farà que 
el creixement econòmic plantejat 
mesos enrere freni després de la re-
activació postpandèmica de finals 
del 2020.  || REDACCIÓ

L’atur  baixa fins
a les 912 persones 
al mes de juny

BALANÇ | OCUPACIÓRELIGIÓ  | PARRÒQUIES
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La nova llei del català a les escoles, a debat

Els participants a la taula rodona sobre la llengua, divendres passat, a El Mirador. || R. G.

La CUP Castellar, amb la col·laboració 
de la CAL i de l’Assemblea, va organit-
zar divendres passat a la Sala d’Actes 
d’El Mirador un debat sobre el nou es-
cenari que s’obre als centres educa-
tius arran de la sentència del TSJC 
que obligarà les escoles a impartir un 
mínim del 25% de les classes en cas-
tellà, però també el decret llei sobre 
l’ús de les llengües oficials als centres 
que va aprovar fa unes setmanes la 
Generalitat.

Per parlar-ne des de diversos 
vessants, la CUP va convidar la pro-
fessora de secundària i diputada de la 
CUP Nogay Ndiaye; Jaume Marfany, 
president de la CAL Nacional; Anton 
Carbonell, professor jubilat de llen-
gua i literatura catalanes, president 
de l’Aula d’Extensió Universitària i del 
col·lectiu Pere Quart, i Núria Cid i Juan 
Ramon Pla, mestres i pares d’adoles-
cents. “El català a les escoles està 
en risc”, explica Marga Oncins, regi-
dora de la CUP. “A qui digui que no 
els convido que vinguin a qualsevol 
institut de l’àrea metropolitana i 
veuran en quina llengua parlen els 

La CUP va organitzar un col·loqui sobre la sentència del TSJC del 25% de les classes en castellà

 Rocío Gómez

alumnes al pati i a les classes”, diu. 
“El català és ara una arma llancívo-
la contra els independentistes. La 
immersió és un tema pedagògic i no 
polític”, remarca. 

En aquesta línia, Jaume Mar-
fany, president de la CAL, assegura 
que el debat sobre la llengua “arri-
ba tard”. “Ens hem autoenganyat 
pensant que la immersió lingüísti-
ca era un èxit. El retrocés del cata-
là va més enllà de les escoles i afecta 
molts àmbits”, assegura. Per a Mar-

CUP | ACTE

fany, revertir la situació sense la inde-
pendència “és complicat perquè l’es-
tat va a la contra”. Marfany sosté que 
el català no para de perdre parlants i 
apunta que entre les causes es troben 
el model econòmic “basat en el sec-
tor de serveis i en el turisme”, però 
també el model de creixement demo-
gràfic, la manca de referents catalans 
als mitjans i a les xarxes socials per 
als joves, i la poca presència del cata-
là en plataformes de contingut en stre-
aming en l’àmbit de la cultura, i també 

als cinemes. “Cal protegir i potenci-
ar el català. No podem estar només 
a la defensiva, sinó que cal passar a 
l’ofensiva i plantar cara perquè el 
català vagi avançant”.

D’altra banda, Anton Carbonell 
aposta per un model més pràctic a l’es-
cola, més centrat en la conversa que 
no pas en la gramàtica, per impulsar 
el seu ús social entre els estudiants. 
“La presència del castellà és abasse-
gadora. És un problema de l’entorn 
que es reflecteix a l’escola”, afegeix. 
Carbonell també es mostra molt crític 
amb el paper que han jugat les admi-
nistracions i el decret aprovat per la 
Generalitat, d’una gran “ambigüitat”. 

La diputada de la CUP Nogay 
Ndiaye apunta que el decret de la Ge-
neralitat no serveix per frenar la sen-
tència del TSJC sinó que “estableix 
les pautes de com s’ha d’aplicar”. 
La diputada lamenta que la informa-
ció sobre aquest nou escenari arribi 
amb comptagotes als centres educa-
tius catalans, que estan “desprote-
gits i sense cobertura” per part del 
Departament d’Educació, tot i que des 
de l’Administració remarquen que la 
responsabilitat en aquest cas recau-
rà en el departament. 

El Banc de Sang i de Teixits alerta 
que calen 40.000 donants de sang 
per atendre els malalts aquest estiu. 
Les vacances i la calor compliquen 
les donacions. “La represa de la 
normalitat i els viatges d’estiu 
fan preveure un descens de les 
donacions d’un 30%  durant les 
properes setmanes, més que en 
els anys anteriors. Aquest any 
estem notant la davallada de do-
nacions des de Sant Joan”, expli-
ca Enric Contreras, director as-
sistencial de l’organització. És per 
això que el Banc de Sang impulsa 
una nova campanya sota el lema 
Viu i fes viure, i fa una crida a tot-
hom que pugui s’apropi a un punt 
de donació, per donar sang o plas-
ma, abans de marxar de vacances. 
“Tot i que la donació s’ha mantin-
gut en els primers mesos de l’any, 
les necessitats han augmentat”, 
afegeix. A Castellar s’organitzaran 
dues jornades de marató de dona-
ció de sang a l’equipament juvenil 
la Fàbrica (c. Portugal 2B), dijous 
14 de juliol i dijous 11 d’agost en ho-
rari de 10 a 14 i de 17 a 21 hores. Per 
consultar els requisits per donar, 
els punts de donació i reserva de 
cita prèvia, us podeu adreçar a do-
narsang.gencat.cat.  || REDACCIÓ

Campanya especial  
de donació de sang 
a La Fàbrica 

SALUT |  MARATÓ
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Les obres d’ampliació de la Bibliote-
ca Municipal Antoni Tort han avan-
çat aquest mes de juny amb l’aixeca-
ment de l’estructura del nou edifici, 
annex a l’actual, que permetrà la cre-
ació dels nous espais. En concret, 
s’han aixecat les parets de càrrega 
i s’ha col·locat el sostre i la coberta, 
fent servir panells de fusta CLT (pa-
nells laminats de fusta de pi), un ma-
terial natural i sostenible per a tota 
l’estructura.

Així, s’ha dut a terme la terce-
ra fase d’aquesta obra, adjudicada a 
l’empresa Construcciones Fertres 
per 268.553 euros (IVA inclòs), des-
prés que anteriorment s’hagi pro-
cedit a l’enderroc a l’habitatge que 
existia a la finca del carrer de l’Hos-
pital, número 9, i a fer el moviment 
de terres i la fonamentació requeri-
da. Tot seguit, es continuarà amb els 
treballs de la façana, la coberta, que 
serà d’obra vista, les instal·lacions i 
els acabats dels equipaments.

Gràcies al sistema constructiu 
emprat i a la instal·lació de plaques 

Tercera fase de les obres de la biblioteca

El nou espai annex de la biblioteca està ubicat al carrer Hospital ||C.DOMENE

Taller de pasta de dents. ||AJUNTAMENT

El nou annex comptarà amb dues sales d’estudi i tindrà un accés independent pel carrer Hospital

solars fotovoltaiques, l’edifici serà 
passiu energèticament, de manera 
que consumirà menys energia de la 
que produirà. En aquest sentit cal 
destacar que es faran servir aïlla-
ments de fibra de fusta a la façana 
i la coberta i que la climatització es 
farà amb un sistema d’aerotèrmia. 

  Redacció

AMPLIACIÓ | EQUIPAMENT MUNICIPAL

També és remarcable que l’estructu-
ra de fusta recolzarà part del seu pes 
amb la paret lateral de pedra vista de 
l’actual edifici de la Biblioteca, que 
mantindrà la seva aparença tal qual.

Un cop finalitzin les obres, 
l’equipament comptarà amb una 
superfície nova de 140 metres qua-

La Ludoteca municipal Les 3 
Moreres organitza aquest di-
vendres dos tallers familiars 
-de 17.30 a 18.30 h o de 18.30 a 
19.30 h - sobre la higiene dental. 
A l’activitat, que anirà a càrrec 
del Viver Tres Turons, es pro-
posarà fer pasta de dents natu-
ral amb herbes aromàtiques. 
S’obtindrà un resultat molt di-
ferent al que podem trobar en 
qualsevol superfície comercial, 
tant pel que fa a la textura com 
al gust. La mateixa activitat es 
va dur a terme el 29 de juny a la 
pèrgola dels Jardins del Palau 
Tolrà com a activitat comple-
mentària de projecte ‘Un estiu 
enriquit’ . 

LUDOTECA | DIVENDRES 8

Taller 
familiar sobre 
higiene dental

drats distribuïda en dos nivells, fet 
que permetrà l’habilitació de dues 
sales d’estudi amb capacitat per a 
30 persones a la planta baixa. A la 
primera planta, s’habilitarà l’espai 
de treball destinat al personal de la 
Biblioteca i, a més, s’habilitarà un 
pati intern per a activitats, amb un 
porxo al fons.

El nou edifici, totalment acces-
sible, connectarà amb les dependèn-
cies actuals de la Biblioteca, però  
tindrà també un accés segregat pel 
carrer de l’Hospital. D’aquesta ma-
nera, si és necessari, es podrà acce-
dir directament als espais de la sala 
d’estudi sense haver de passar per 
l’interior de la Biblioteca. Es preveu 
que els treballs estiguin enllestits a 
finals d’aquest any

horari estiu

L’equipament municipal ja ha co-
mençat l’horari d’estiu, que serà vi-
gent fins el 15 de setembre. La bibli-
oteca està oberta tots els matins de 
de dilluns a divendres de 9.30 h a 14 
h i dues tardes, la de dimarts i la de 
dijous de 17h a 20.30h. Els dissabtes 
romandrà tancada.  
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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.

 Joan Juni*

 Josep Maria Calaf*

es altes temperatu-
res que estem patint 
aquests últims anys, 
a causa del canvi cli-
màtic en el qual estem 

immersos, ens han de fer reflexio-
nar en la responsabilitat que tenim 
sobre com gestionar els nostres re-
cursos per mitigar aquests efectes 
dins dels pobles i ciutats.
A  Castellar del Vallès, ara tenim 
una oportunitat d’or per intentar 
revertir uns graus aquestes tempe-
ratures,  que clarament veiem que 
van a l’alça.
S’estan reformant molts carrers 
amb voreres més amples,  està de-
mostrat que els carrers amb arbrat 
aconsegueixen reduir fins a 2 graus 
la temperatura, així doncs es trac-
ta d’augmentar la  plantació d’ar-
bres per carrers, i no només 4 ar-
bres per fer bonic.
Ja fa anys que a Castellar no s’estan 
reposant els arbres que ja teníem i 
cada cop en tenim menys; des de 
l’equip de govern actual ens diuen 
que els reposaran, però a l’hora de 
la veritat mai es fa del tot, sempre 
en queden de pendents, i el més greu 
és que a molts llocs tapen el forat 
de l’arbre refent la vorera com si 
en aquest lloc mai hi hagués hagut 
cap. Un clar exemple és el carrer 
Cerdanyola, un carrer prou ample 
i que, de fet, en la reforma s’hi van 
plantar arbres, però de sobte els 
van treure tots i es van tapar els fo-
rats. Encara no entenem el perquè 
d’aquesta actuació –és perquè algun 
veí no li agradaven i se’l va aconten-
tar traient-los?
Els arbres, a part de fer ombra i fer-
nos més agradables les caminades,  
ens proporcionen oxigen i absor-
beixen una part de la pol·lució que 
generen els vehicles de combus-
tió, també actuen com a filtres dels 
principals contaminants atmosfè-
rics que tenen a veure amb la nos-
tra salut, i aquestes són prou raons 
per tenir-les en compte a l’hora de 
pensar quina ciutat volem. 
Bé, doncs, estem constatant que 
l’equip de govern no té en compte 
aquests avantatges que ens pro-
porciona la natura, ara els ha tocat 
el rebre als arbres del carrer Cata-
lunya, un carrer que en tenia prop 
de 100 i que ara es quedarà en 4 ar-
bres per fer bonic. Inicialment se’ns 
va dir que conservarien els arbres 
i fins i tot, irònicament, se’m va ar-
ribar a dir que havien guanyat els 
arbres als cotxes,  doncs bé,  ara no 
n’hi ha hagut prou, d’eliminar els 
aparcaments, que també ens estan 
traient tots als arbres i pels espais 
que estan deixant només estan re-
posant dos o tres arbres per tram de 
vorera. Des de Junts per Castellar 
insistim constantment en el fet que 
aquesta actitud de l’equip de govern 
actual no és la correcta, que quan es 
reforma un carrer s’ha de preveure 
de deixar-lo ben endreçat, amb tota 
la seva infraestructura, deixar les 
façanes netes de cables, soterrant 
totes les línies de telèfon i electrici-
tat i eliminant obstacles de les vo-

ctualment hi ha una 
problemàtica, que és 
essencialment d’ori-
gen rural i que afec-
ta els municipis petits 

(menys de 2.000 habitants), que té 
unes conseqüències devastadores 
per al conjunt del territori: l’abando-
nament rural. Aquest fet potser té 
les seves causes en l’escassa activi-
tat econòmica dels territoris afectats 
o que la poca activitat no interessa als 
seus ciutadans (per mal pagada, per 
dura, per inseguretat climatològica 
o del mercat...). Però, allò que crida 
més l’atenció, és que el producte que 
genera la reduïda activitat econòmi-
ca constitueix un dels elements més 
bàsics i necessaris per a les societats 
modernes: els productes agrícoles. 
Com és, doncs, que tot i generar un 

L

A

Eliminen arbres del 
carrer Catalunya

SOS dels municipis rurals

 Ignasi Giménez*

a programació d’ac-
tivitats estiuenques 
va començar aquest 
darrer cap de setma-
na amb molt bon peu: 

la proposta de maridar música i gas-
tronomia a la plaça Catalunya va ser 
tot un èxit, tant per la qualitat dels 
àpats que es van servir, com per l’aflu-

L
Un estiu molt actiu a 
Castellar!

ència de persones que s’hi van apro-
par a participar.
Els onze establiments que partici-
paven en el Tast d’Estiu, una bona 
representació de la riquesa gastro-
nòmica de la nostra vila, van servir 
més de 5.000 racions de tota mena: 
delicatessen, pastisseria, menjar ja-
ponès, hamburgueses, pizza, pastis-
seria exquisida...
Tots teníem moltes ganes, després 
dels dos anys de pandèmia que van 
obligar a suspendre’l, de tornar-nos 
a retrobar amb els amics, coneguts 
i familiars. 
De fet, segons han reconegut els ma-
teixos establiments participants, s’ha 
superat àmpliament l’expectativa.
Cal destacar també la bona acolli-
da de l’iniciativa Botigues a la fres-
ca!, amb la qual es va donar el tret 
de sortida a les rebaixes de l’estiu. 
En aquest sentit, m’agradaria recor-
dar, una vegada més, la importància 
que té el comerç local. No solament 
per la seva contribució a l’economia 
castellarenca, també perquè ajuda 
de manera decisiva a la cohesió de 
la nostra vila, a la vida i caliu dels 
nostres carrers i dona vida al mu-
nicipi. Comprar a Castellar també 
és fer poble.
Vull felicitar totes les persones i en-
titats que han organitzat i participat 
en aquestes dues iniciatives i recor-
dar-vos que aquest cap de setmana 
tenim noves i interesants propostes.
Els veïns de Can Font i Ca n’Avellane-
da celebren la seva Festa Major, amb 
tota mena de propostes que tindran 
lloc entre divendres i diumenge a la 
tarda. Hi esteu tots convidats.
També destaquen els monòlegs del 
Juliol Jove amb Eva Cabezas, diven-
dres a la plaça Catalunya, o el Cine-
ma a la Fresca a la plaça d’El Mira-
dor. Dissabte no oblideu apuntar-vos 
a la Caminada Nocturna #sotalallu-
na organitzada pel Centre Excursio-
nista de Castellar.
Seguim gaudint de l’estiu a la nos-
tra vila!
*Alcalde

LA  FOTO

Va ser una de les sensacions de la pri-
mera nit del Tast d’Estiu, que es va 
celebrar divendres a la plaça Cata-
lunya. Si bé al principi els convidats 
eren el Grup Cultural Netos de Ban-
din de Guinea Bissau, al final la màgia 
colombiana va arribar a Castellar 
de bracet de la Compañía Artística 
Danza Colombia, una agrupació que 
treballa en el camp de la dansa folklò-
rica nacional, realitzant muntatges 
de diverses subregions folklòriques 
del país. La vivesa dels seus vestits 
multicolors, el ritme trepidant dels 
dansaires i unes coreografies enco-
manadisses van ser el delit del pú-
blic que s’atansava a les graderies 
de la plaça. Més tard va ser el torn 
de la rumba catalana amb Sabor de 
Gràcia, que mai falla a l’hora d’injec-
tar ritme a la nit.   || TEXT: REDACCIÓ  /  

FOTO.:  Q. PASCUAL

Posseïts per la dansa 
tradicional colombiana

producte de primera necessitat i vital 
per la societat la pagesia passa tantes 
penúries? I, encara més. Com és que la 
societat està disposada a pagar quan-
titats desorbitades per uns productes 
de poca necessitat i regateja aquells 
que li són imprescindibles? Al llarg de 
la meva activitat laboral he vist coses 
que m’han deixat sorprès. I conster-
nat. Com, per exemple, aquell indus-
trial que va venir a una reunió regate-
jant exageradament el preu, la qualitat 
i les prestacions per una màquina que 
havia de constituir la base de la seva 
futura activitat industrial i, en canvi, 
en sortir es va gastar una immensitat 
en una joia de caprici sense discutir. 
Tothom és ben lliure de destinar els 
diners en allò que cregui més opor-
tú però tots hauríem de fer l’esforç 
de valorar allò que és essencial d’allò 
que és prescindible.
L’abandonament dels àmbits rurals 
genera una espiral que es retroalimen-
ta i que accelera el procés de disgre-
gació en els municipis petits: impos-
sibilitat d’assumir la burocràcia d’una 
ciutat urbana atès que el personal mu-
nicipal és molt reduït, serveis públics 
inexistents, dèficits d’habitatge (mal-
grat tenir moltes cases abandonades), 
estructures viàries precàries... Tot i 
la progressiva expansió de la fibra, en 
bona part gràcies a un projecte de la 
Generalitat, aquesta encara no arri-
ba a tot el territori, i en els casos més 
extrems trobem pobles sense ni tan 
sols connexió telefònica.
Saber quin és l’origen i les causes no 
hauria de servir d’argumentari al 
món urbà i de les ciutats per pensar 
que aquest problema no els afecta. 
L’abandonament del camp compor-
ta l’expansió dels boscos i la seva con-
tinuïtat evitant així els eficaços talla-
focs per controlar incendis forestals 
cada vegada més violents. I abando-
nar el camp també vol dir que la nos-
tra dependència alimentaria la fem 
més llunyana i més costosa i menys 
controlable.
Un estudi de la Universitat de Llei-
da (UdL) i una previsió de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (Idescat) 
no pronostiquen bons horitzons en 
aquest tema.
Malgrat que no és deliberat, no acos-
tumo a acabar els meus articles sense 
la possibilitat d’obrir-nos un fil d’es-
perança. I aquí tenim dues notícies 
que poden ajudar en aquest propòsit. 
La primera és que l’epidèmia ha per-
mès repoblar lleugerament (cal dir 
que percentualment molt poc) algu-
nes zones rurals. Qui ho havia de dir, 
que la Covid servís per a alguna cosa 
bona! La segona és que un gran grup 
de municipis, concretament 523, han 
impulsat la plataforma Eines del Re-
poblament Rural amb la idea de pro-
posar l’Estatut del Municipi Rural, 
que serveixi com a eina legislativa que 
empari el mon rural i que actuï com a 
filtre perquè les lleis o decrets propo-
sats tinguin en compte no perjudicar 
l’àmbit rural. I que garanteixi, al ma-
teix temps, polítiques que permetin 
la continuïtat del món rural.
El govern de la Generalitat sembla 
que ho veu bé i per tant, uns i altres, 
s’emplacen per fer-ho possible. L’ob-
jectiu no és menor. Es tracta de sos-
tenibilitat del territori, d’equilibri ter-
ritorial, d’igualtat d’oportunitats, de 
millor gestió del territori i de produc-
tes de proximitat.
*Regidor d’ERC

reres, podem arribar estar d’acord 
en si per ampliar les voreres cal eli-
minar places d’aparcament, sempre 
que ja s’hagi previst i hi hagi opcions 
d’aparcaments, si no pot ser a l’inte-
rior de la població, doncs a l’extra-
radi. En resum, com podem obser-
var tots els castellarencs tenim un 
clar exemple al carrer Catalunya de 
tots aquests despropòsits; eliminem 
places d’aparcament, eliminem ar-
bres, no soterrem les línies elèctri-
ques, ni de telèfon, i com que s’apro-
pen les eleccions municipals, l’equip 
de govern està reformant molts car-
rers, però si ens fixem com podria  
haver-se fet a com s’està fent, hi ha 
molta diferència.

*Responsable comunicació Junts per 

Castellar                     
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opinió

a cultura és un con-
cepte molt ampli que 
resulta de difícil defi-
nició. Habitualment 
tendim a relacionar-la 

amb les arts de qualsevol mena: es-
cèniques, plàstiques, audiovisuals, 
literàries, musicals... Realment tot 
allò que defineix la manera de ser i 
d’actuar d’un col·lectiu, d’un poble 
o d’una civilització es pot conside-
rar cultura. 
En definitiva, la cultura és present 
de manera permanent en la nostra 
vida i sovint cal fer accions concre-
tes per recordar que existeix, que 
podem fer-ne, que podem partici-
par-ne, que podem gaudir-ne. Hem 
de ser conscients que hi estem im-
mersos i que en formem part.
Ara fa poc més de 6 mesos va co-
mençar el seu camí un espai cultu-
ral anomenat L’Alcavot. Potser ja el 
coneixeu i tal vegada hi  heu anat en 
alguna ocasió. 
L’Alcavot és un projecte que neix pre-
cisament del desig d’oferir la possi-
bilitat de viure i crear cultura. La in-
tenció de L’Alcavot no és una altra 
que complementar l’oferta cultural 
de Castellar i obrir les portes a noves 
iniciatives des d’un punt de vista lliu-
re, amigable i proper. 
Està gestionat per una associació 
sense afany de lucre i s’ha d’autofi-
nançar, per la qual cosa necessita pe-
remptòriament l’ajut d’amics, sim-
patitzants i col·laboradors (el lloguer 

  Peces culturals. || JOAN MUNDET

Que no  es perdi cap peça

L PLAÇA MAJOR

GABI RUIZ
Director de Lleure

Des de la inauguració 

L’Alcavot ha fet més 

de 100 actes que 

han vorejat les 3.000 

persones

mensual  no  perdona i els impostos 
municipals tampoc), però la il·lusió 
i l’empenta dels responsables i el su-
port ciutadà fan que el futur s’albiri 
amb optimisme. 
Després de 6 mesos i escaig de vida 
l’experiència està sent positiva i es 
poden valorar satisfactòriament la 
trajectòria, les repercussions i les 
expectatives. En aquest temps s’han 
portat a terme 7 exposicions d’art –
ja n’hi ha previstes 7 més fins al fe-
brer–. S’han organitzat diversos ta-
llers i cursos; s’ha endegat diversos 

cicles amb formats diferents: S’ho-
rabaixa els dijous, Vermut literari els 
diumenges i Tardes de microteatre els 
dissabtes; s’ha fet presentació de lli-
bres, conferències, xerrades, reuni-
ons, concerts i actes solidaris; s’ha 
mantingut una programació regular 
d’espectacles familiars i s’hi han fet 
més de 50 representacions teatrals. 
En resum, des de la inauguració el 
9 de desembre s’ha fet més de 100 
actes amb una participació que vo-
reja les 3.000 persones.
L’Alcavot només és un exemple de 

l’energia i la capacitat d’acció que 
som capaços de generar. Al nostre 
voltant hi ha un munt d’alternatives 
i possibilitats que sovint deixem pas-
sar sense aprofitar-les. És a la nostra 
mà sostenir-les, reforçar-les, enco-
ratjar-les i reconèixer que llur funció 
és imprescindible i necessària. Es-
coles de dansa, associacions cultu-
rals, gegants, diables, castellers, es-
plais, clubs esportius, etc. cada peça 
del trencaclosques té el seu lloc, i si 
en falta una no es pot acabar. No vul-
guis ser tu la peça que falta.
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actualitat comerç

De moment és un petit forn al car-
rer dels Pedrissos on es pot trobar 
pa, brioixeria, pizzes i pasta fresca 
congelada. Es diu Forn Linamar, 
que porta el nom de la propietària, 
Lina Maria Montoya. “És un local 
petit que vam obrir fa uns quinze 
dies”, admet la Lina, antiga treba-
lladora de l’Obrador d’en Gregori, 
que també tenia en aquest mateix 
local un petit despatx de pa abans 
que tanqués l’empresa per jubilació.

Un forn que es farà més 
gran en pocs dies

NOVA OBERTURA | FORN  LINAMAR

Divuit establiments participen en ‘Botigues a la fresca!’ de Comerç Castellar

De cara a l’agost, el forn creixe-
rà i tindrà una seu més gran al carrer 
Sala Boadella, 18, al costat del mític 
Bar El Niño. “En aquest nou local, 
que estem enllestint aquests dies, 
tindrem una part de fleca, degusta-
ció, hi haurà taules, al migdia s’hi 
podrà menjar i també tindrem  pro-
ducte italià”, assegura la Lina, que 
està molt il·lusionada amb el projecte, 
que espera obrir a principis del mes 
que ve.  || J. RIUS

Divendres 1 de juliol s’iniciaven ofici-
alment les rebaixes. Comerç Caste-
llar va engegar aquell dia i dissabte 
una dinamització entre 18 botigues  
sota el nom de Botigues a la fresca!. 
Els establiments que participaven 
en la iniciativa van treure els seus 
productes al carrer i van obsequiar 
els compradors amb un barret esti-

La porta a les rebaixes d’estiu

L’exterior de la botiga Pessigolles amb les diferents ofertes que va fer. || R. GÓMEZ

Lina Maria Montoya al forn del carrer dels Pedrissos aquesta setmana . ||CEDIDA

uenc. D’igual manera, els comerços 
participants en la dinamització que 
eren al Tast d’Estiu també regalaven 
el barret. Per tal de dinamitzar tota 
l’àrea amb els comerços que partici-
paven en  la iniciativa es va celebrar 
una batucada amb Tucantamdrums 
que va començar a les 20 h a la car-
retera de Sentmenat i va finalitzar al 

carrer Hospital a les 21 h.
La dinamitzadora de Comerç 

Castellar, Marta González, ha desta-
cat que “la iniciativa ha funcionat 
molt bé i ha servit perquè els comer-
ços puguin fer les seves ofertes”. 
Amb el fet que els establiments podi-
en treure el gènere al carrer s’ha faci-
litat acabar amb aquella por que molts 
clients expressen a l’hora d’entrar 
als locals i preguntar per les ofertes.

Els comerços que han parti-
cipat en la dinamització són: Bel-
la Moda, Esports Castellar, Gatsby, 
Herois, Illa Castellar, Loteria l’Es-
taca, Luque & Luque, Midudu, Miss 
Sammy, Nobel, OutletTeixits per la 
Llar, Pentina’t, Pessigolles, Pizzeria 
Pizzaapunt, Rodana Sabaters, Síl-
via Moda i Super Òptics. 

Les de l’estiu són les primeres 
rebaixes sense restriccions d’afora-
ment i sense mascaretes a l’interior 
de les botigues, a diferència de les 
d’hivern, en què l’accés als comerços 
encara estava limitat al 70 % d’afora-
ment. Tot i que oficialment les rebai-
xes d’estiu van començar  l’1 de juliol, 
algunes grans marques ja van comen-
çar la temporada de descomptes el 23 
de juny. || J. RIUS 

COMERÇ | REBAIXES D’ESTIU
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esports

Sort diferent per als castellarencs 

Les curses de 24 hores sempre són força 
impredictibles i no s’ha de comptar només 
amb la perícia, l’habilitat i la velocitat del 
pilot, sinó que l’equip i la moto prenen una 
posició molt rellevant. Rodar durant 1440 
minuts dona per a molt i els castellarencs 
David Jaén i Toni Garcia ho van poder patir 
de nou a la pell.

Cap dels dos pilots és novell en aques-
ta modalitat. L’endurance ja forma part de 
la genètica dels dos únics supervivents cas-
tellarencs d’aquesta disciplina, en què anys 
enrere hi va haver fins a cinc pilots de la vila 
en una mateixa edició. Enrere queden, entre 
d’altres, noms com el de Ferran Clusellas, 
Jordi Clariana o, fins i tot, Carmelo Mora-
les, que va provar en l’edició del 2002 amb 
un tercer lloc absolut.

En l’edició 2022 de les 24 hores de Ca-
talunya al Circuit de Barcelona-Catalunya, 
la sort va ser diferent per als dos pilots. Men-
tre que Jaén va tornar després de diversos 
anys a competir amb l’equip de l’Institut Cas-
tellarnau de Sabadell, Garcia ho feia amb 
l’equip SSR Endurance, de nova creació. 
Dos equips de tarannà diferent, però amb 
el mateix objectiu de treballar per aconse-
guir la victòria, com a mínim de la categoria 
Open-Superbike, en què estaven inscrits.

El Castellarnau va posar sobre la pista 
una Kawasaki ZX10R de 1000 cc, amb la di-
ficultat d’aconseguir un setup adient per a 
tots els pilots de l’equip, segurament el tema 
més convuls, en què els quatre pilots han de 
buscar l’equilibri. Assolit el quorum, Jaén va 
marcar un temps d’1:54,266, a vuit segons 
dels poleman de l’FR Moto (1:46,847). D’al-
tra banda, Garcia va demostrar estar en 
forma i va aturar el crono en 1:49,407 amb 
la BMW S1000RR de l’SSRE, per a ser sisè A dalt, Toni Garcia amb la BMW diumenge de matinada. A sota, David Jaén sortint a pista per al ‘warm up’. || A. SAN ANDRÉS

David Jaén va abandonar per avaria, mentre que Toni Garcia va patir dues caigudes de matinada a les 24 hores

de la general i tercers millors de classe. En 
la combinada, el Castellarnau va empor-
tar-se el 14è lloc de la graella, mentre que 
l’SSR va ser el 30è.

La sortida tipus Le Mans, un dels punts 
més espectaculars de la cursa, va comen-
çar a les 12.00 h de dissabte, en què Garcia 
va arrencar pel seu equip. Els problemes 
no van trigar gaire a arribar, amb un cotxe 
de seguretat només començar per una cai-
guda. El 78 va aguantar la primera hora en 
18è lloc i 5è de classe, mentre l’equip saba-
dellenc era 10è i 4t.

Jaén prenia el relleu en la quarta hora, 
just en el moment en què el motor de la Ka-
wasaki deia prou i es va veure obligat a atu-
rar-se per una avaria que l’equip no va poder 
resoldre, obligant a la retirada. “Ha sigut un 
any complicat per diferent temes, però es 
va trobar un equilibri per a tothom. Es va 
començar amb una bona estratègia per 
a ser al capdavant, fent relleus llargs de 
70 minuts, amb un bon ritme per aguan-
tar, però no es va comptar amb aquesta 
trencada tan d’hora”, explica Jaén. “Això 
forma part del joc en la resistència, hi ha 
molts factors i la sort n’és un. Ho inten-
tarem l’any que ve”, conclou.

Qui va seguir el seu ritme va ser l’SSR, 
que no va patir el primer ensurt greu fins 
a les 8.15 del matí, quan Garcia, rodant en 
temps de volta ràpida, va caure al revolt 5. 
El pilot va tornar a entrar, però poc abans 
del relleu, queia de nou per un problema me-
cànic. L’equip, però, va poder continuar per 
acabar en setena posició en Open-Superbike 
i en 32a absoluta, en una cursa que van co-
mençar un total de 54 motos i van acabar 42.

El Kawasaki Català va ser el guanya-
dor amb un total de 758 voltes, a dues del 
rècord, i va sumar la novena victòria al seu 
palmarès en la 27a edició d’aquesta míti-
ca cursa, hereva de les 24 h de Montjuïc.

 Albert San Andrés

Els castellarencs Carlos Delgado i 
Xavi Bosch van aconseguir la segona 
posició per equips en la prova de 
Resistència BTT de Sarrià de Ter 
(Girona). Segons expliquen des del 
Club Bike Tolrà, es tractava d’una 
autèntica prova de muntanya “molt 

tècnica, i amb les altes tempera-
tures que van passar factura als 
corredors”. Era un circuit de cinc 
quilòmetres, d’una dificultat alta i 
un desnivell de 100 metres pel qual 
van rodar els participants durant 
tres hores.

Segona posició a la 
prova de Resistència 
BTT de Sarrià de Ter
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hoquei

·  Una temporada bona, però que 
no ha acabat amb l’objectiu de l’as-
cens aconseguit. 
És el millor resum, una bona tempo-
rada, però sense premi. Aquest fet de-
mostra que no és fàcil pujar de catego-
ria, sigui quina sigui.

· Tot i això, es pot parlar de tempo-
rada satisfactòria? 
Sí, en general, ho podem parlar d’una 
temporada satisfactòria, però amb 
mala boca per no haver-ho aconseguit. 
Vam poder, i al final no va ser.

·  Vas agafar l’equip en la recta final, 
substituint Ramon Bassols. Com 
ha estat aquesta part?
Quan vaig fer-me càrrec de l’equip, ja 
sabíem que els canvis a mitja tempo-
rada, quan tot va bé, acostumen a de-
rivar en certs problemes d’adaptació 
dels jugadors a la nova manera de pen-
sar i fer. Malgrat tot, es va intentar no 
tocar gaires coses i tot i així, l’adapta-
ció no va acabar de rodar.

“Cal millorar la feina mental i física”

 Albert San Andrés

Va substituir Ramon Bassols a mitja 
temporada a la banqueta de l’HC Cas·
tellar. Tot i el bon començament, l’equip 
es va quedar de nou a les portes de 
poder aconseguir l’ascens

ENTREVISTA

Pep Mateo

· Per què a l’equip se li va fer tan 
dura la segona fase?
La davallada ha estat multifactorial. 
Es va perdre una peça important com 
l’Armand i el fitxatge del Kilian no va 
sortir bé. A més es va perdre als des-
patxos el partit del Mollet, i la protes-
ta contra el Cerdanyola, malgrat tenir 
raó, no es van aconseguir. Això va su-
posar que sortíem a segona fase amb 
5 punts menys i el resultat va ser un 
xoc psicològic per als jugadors. Des-
prés, la Covid va causar estralls en la 
plantilla en partits importants i juga-

dors clau. No és excusa, ja que hauríem 
d’haver-nos classificat per al play-off 
com a mínim. Es va  perdre la dinàmi-
ca i ens va sortir car.

· Tot i això, l’HC Castellar va plan-
tar cara als equips més potents.
Sí, però si analitzes els rivals, cap d’ells 
és millor que nosaltres. Els partits es 
van perdre per petites errades que su-
mades van fer molt mal. En acabar, van 
pujar tots els equips del nostre grup. 
Cosa que demostra que era el grup 
més fort de tots.

· Quins creus que han estat els 
punts febles i els forts de l’equip?
Haurem de treballar el factor mental i 
físic, part molt important dels partits. 
Acabar la Lliga jugant amb 4 o 5 juga-
dors va fer que no poguéssim aguantar 
el ritme de la resta. La fortalesa més 
gran d’aquest equip és la qualitat indi-
vidual de cada jugador. En tenim molta 
i hem de saber conjuntar-ho per sumar.

·  Tot i ser primers, l’equip va en-
trar per sota de rivals del mateix 
grup, pel recompte de punts en 

els enfrontaments directes. Veus 
just aquest sistema que no ajuda 
el guanyador de la 1a fase?
No podem triar, sabíem com era el sis-
tema de competició. I per tant, no és 
excusa. La pena és que amb els 5 punts 
que ens van pispar als despatxos, hau-
ríem sortit primers en la segona fase. 
I guanyant els partits que es van gua-
nyar hauríem estat al play-off. És just? 
El millor d’aquest sistema és que fa que 
tots els partits siguin importants i que 
hagis de sortir al 100 % en tots.

· Un altre problema és lluitar con-
tra filials que es reforcen amb ju-
gadors del primer equip de cate-
gories superiors per aconseguir 
els ascensos.
La norma en si mateixa no és injusta. 
Considero que si són júniors o juvenils 
haurien de jugar sense límits, no ens 
hauria de fer mal un equip de júniors 
i juvenils. Encara que entrenin en OK 
Lliga o OK Plata. Es va perdre un par-
tit important contra el Ripollet, que 
portava tot el Nacional Catalana, ja 
que poden jugar fins a sis partits. Si 
comptes, són tres punts més sumats 
als cinc d’abans. Les normes són les 
que són i hem de saber jugar aquests 
partits difícils, qualitat en tenim.

· Que s’ha de canviar de cara a la 
temporada que ve?
La feina mental i física. A hores d’ara 
estem treballant per poder revertir 
aquests problemes.

· Quin serà el repte? Lluitar de nou 
per l’ascens?
Per descomptat. Hem d’aspirar al 
màxim, perquè tenim equip per 
fer-ho.  

L’experimentat Pep Mateo va arribar a mitja temporada a la banqueta de l’HC Castellar, que no va poder aconseguir l’ascens. || CEDIDA
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ATLETISME | CA CASTELLAR

MOTOR | C. D’ESPANYA

FUTBOL | REPTE IBERDROLA

Berta López, 
tercera de 
Catalunya

Sánchez 
retorna 
amb ganes

Cabestany 
entrenarà 
l’Espanyol

El cap de setmana passat, la lo-
calitat de Lleida va ser la seu dels 
Campionats de Catalunya d’atle-
tisme sub-20, en què l’atleta del CA 
Castellar Berta López va aconse-
guir el subcampionat en els 800 m.

Després d’una lesió al braç dret a 
Estoril (Portugal), Max Sánchez 
ha pogut tornar a la competició i ha 
acabat les dues curses de la Talent 
Cup del FIM JuniorGP, l’antic FIM 
CEV, disputades al circuit de Jerez.

El tècnic castellarenc Marc Cabes-
tany serà el màxim responsable del 
primer equip de l’RCD Espanyol fe-
mení de la Lliga Repte Iberdrola, en 
què tindrà com a objectiu aconse-
guir l’ascens a la màxima categoria 
del futbol femení nacional.

Cabestany no és nou en el futbol 
femení, ja que va dirigir la metodolo-
gia en l’escola de futbol Manu Lanza-
rote (2014-19), on també va dirigir el 

La forta calor de diumenge va 
deixar un gran resultat per a López, 
que, amb el segon lloc en els 800 
m, torna a superar el rècord abso-
lut del seu club per quarta vega-
da aquesta temporada. L’atleta va 
aconseguir el segon esglaó del podi 
amb un temps de 2:20,01, i també 
ha aconseguit un tercer lloc en els 
400 m, amb 1:00,76.

Oleguer Martínez, en perxa, 
va millorar el seu rècord personal 
amb un salt de 4,00 m, i va acabar 
al tercer esglaó del podi, conjunta-
ment amb el cugatenc Eduard Ruiz.

Pel que fa a la resta d’atle-

El calvari per al 31 va comen-
çar en la primera cita de la tempo-
rada, quan va caure a l’FP3 d’Esto-
ril per culpa d’un problema mecànic 
i es va trencar el radi del braç dret, 
lesió que l’ha mantingut fora durant 
tres cites i cinc curses a Estoril, Xest 
i Barcelona.

 Sánchez va retornar amb el 
KRT Academy, i va aconseguir clas-
sificar-se en novena i setena fila res-
pectivament per les dues curses on 
va acabar en 16a i 22a posició, des-
prés de diversos problemes tècnics 
a la seva Honda NSF 250 R.

“Estem molt contents pel cap 
de setmana, en la meva primera 

juvenil de preferent. El tècnic va pas-
sar posteriorment per la banqueta de 
l’Olot i del Badalona com a segon de 
Ramón Calderé i com a segon d’Ste-
ve Coppel a l’Atlético Kolkata de la 
Superleague índia, abans d’agafar les 
regnes de l’Igualada a 3a Divisió, al 
qual va salvar en la primera tempo-
rada i va col·locar en primer lloc en 
la segona, abans d’una crisi de resul-
tats que va significar la seva destitu-
ció. Aquesta última temporada, es va 
fer càrrec de l’Atlètic Sant Just a Pri-
mera Catalana, equip al qual va dei-
xar en tercer lloc del grup II.

“L’Espanyol és un club histò-
ric. Per a mi és una oportunitat. He 
acceptat aquesta proposta perquè 
vull aportar professionalitat, un 
tracte pròxim amb les jugadores 
i traslladar des del primer dia un 

tes locals, Paula Pi va ser quarta 
en els 3.000 m obstacles, mateixa 
posició que Ainhoa Roldán en els 
3.000. Júlia Muñoz va ser cinque-
na en llançament de martell. Eric 
Haba era sisè als 400 m tanques i 
Jan Casamada setè en els 1.500 m.

A Palau-solità i Plegamans, 
quatre socis del CAC van partici-
par en els Campionats de Catalunya 
de milla urbana, en què Xavi Planas 
va acabar com a millor tercer en la 
categoria de màsters sub-40, men-
tre que Antonio Bono va ser quart, 
vuitè Mohamed el Haddad i 24è 
Quique Vallmitjana.  || REDACCIÓ

carrera en la European Talent 
Cup. Tenim cosetes per millorar, 
per poder ser on ens toca. Una llàs-
tima la Race 2, que per problemes 
tècnics no m’han permès donar-ho 
tot, ni ser on ens mereixem. Vull 
donar les gràcies a totes les perso-
nes que em donen suport i m’aju-
den en tot, i al meu equip per la 
gran feina durant el cap de setma-
na. Ara ens toca treballar per a la 
següent cursa”, va explicar el pilot.

La pròxima cita del campionat 
serà a l’Autòdrom de l’Algarve (Por-
tugal) aquesta setmana, on Sánchez 
tractarà de millorar els seus resul-
tats.  || A. SAN ANDRÉS

missatge de confiança en el treball 
de tots. Necessitem un vestidor sa, 
unit, i en el camp vull un equip va-
lent, fiable i molt competitiu i que 
els pericos i les periques se sentin 
identificats amb ell”, va explicar en 
la presentació.

Cabestany substitueix Rubén 
Casado, que no va ser renovat des-
prés de no aconseguir l’ascens en l’úl-
tima jornada de Lliga. La reestruc-
turació del club que juga a la Ciutat 
Esportiva Dani Jarque de Sant Adrià 
és total i afecta el vestidor, l’organi-
grama i la directiva.

El cos tècnic del primer equip 
blanc-i-blau el formaran l’exjugadora 
Lara Rabal, Toni Pajuelo com a pre-
parador físic, Fran Puig com a entre-
nador de porteres i Jaume Cros com 
a analista.  || A. SAN ANDRÉS

Participants del CA Castellar en les finals de Lleida. || CEDIDA

Max Sánchez durant la cita de Jerez de l’European Talent Cup. || CEDIDA

Cabestany el dia de la presentació com a tècnic del femení perico. || RCDE
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Segueix l’exposició ‘Jo soc. 
Una declaració sobre el gè-
nere i la sexualitat’

L’exposició ‘Jo soc. Una declaració 
sobre el gènere i la sexualitat’, se-
guirà oberta fins al 27 de juliol a la 

Biblioteca Municipal Antoni Tort. La 
mostra es va presentar amb motiu 
del Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans-
sexual, Bisexual, Intersexual i Queer. 
És un projecte de l’Ajuntament, de 
Castellar, liderat pels creadors Car-
les Martínez i Quim Pascual.

Es projecta ‘Palm Springs’ a 
la plaça d’El Mirador, 
aquest divendres 

Aquesta nit, a les 22 hores, s’ha pre-
vist la projecció de la pel·lícula ‘Palm 
Springs’, de Max Barbakow. Es tracta 

d’una comèdia romàntica que parla 
del desenfadat Nyles i la seva reti-
cent dama d’honor Sarah, que tenen 
l’oportunitat de trobar-se en un ca-
sament de Palm Springs. Les coses 
es compliquen en veure’s incapaços 
d’escapar-se del lloc i l’un de l’altre.

Can Font i a Ca n’Avellaneda cele-
bren la seva Festa Major aquest cap 
de setmana. Aquest mateix diven-
dres, ja arrenquen les primeres ac-
tivitats que amenitzaran tres dies 
per a tots els públics. 

A les 19 hores, a la plaça de Can 
Font, es donarà el primer chupinazo 
per marcar l’inici de la Festa Major. 
A la mateixa hora, s’iniciarà la cer-
cavila de vehicles decorats sota el 
tema de la pagesia, aquest any. Qual-
sevol persona que ho vulgui pot adre-
çar-se amb el seu cotxe, moto, bici-
cleta, patinet decorat i acompanyar 
la rua per tota la urbanització. Les 
inscripcions es poden fer per What-
sApp al telèfon 665 67 89 73. 

A les 21 hores, a la plaça de Can 
Font, s’obrirà el bar que oferirà en-
trepans amb brasa i begudes. A les 
21.45 h s’iniciarà la lectura del pregó 
de Festa Major a càrrec de Montse 
Beltran i, a les 21.50 h, exhibició de 
ball flamenc a càrrec del Quadre 
de Ball de l’Associació de Veïns de 
la Planada del Pintor de Sabadell, 
amb la professora Cristina Eslava, 
i del grup de la Casa de Andalucía 
de Castellar del Vallès, la professo-

ra Lorena Saura. 
A les 22 h tindrà lloc una acti-

vitat d’èxit a Can Font, i és la 6a gala 
Tu vecino me suena. Tothom hi és con-
vidat, per interpretar en solitari o 
en grup el seu cantant preferit fent 
playback. Hi haurà premis per a les  
categories d’adult, infantil i millor 
caracterització. Les inscripcions es 
poden fer per WhatsApp al telèfon 
659 74 51 40 (Associació de Veïns). 

S’inicia la Festa Major de Can Font
Els dies 8, 9 i 10 de 
juliol, l’Associació de 
Veïns de Can Font 
i Ca n’Avellaneda 
programen diverses 
activitats lúdiques

  Marina Antúnez

del carrer de Can Torrella. La venda 
de pols i tiquets es farà al mateix 
moment de l’activitat, a un preu de 
0,50 € per paquet. A les 12.30 hores, 
el canó d’escuma esdevindrà el pro-
tagonista a la plaça de Can Font. Es 
recomana portar ulleres d’aigua i 
tovallola.  Les activitats matinals fi-
nalitzaran a les 13.30 h, amb un ver-
mut de Festa Major al Restaurant 
Ca n’Avellaneda.

A les 16 hores de la tarda, gim-
cana Quo Vadis a la plaça de Can 
Font, amb proves, disfresses, rep-
tes, agilitat i intel·ligència per re-
viure l’esperit de la infància. A les 20 
hores, s’ha programat una batalla de 
Roombes a la plaça de Can Font. A 
les 21.30 h s’iniciarà el sopar i càte-
ring de Festa Major i, a les 23.45 h, 
s’obre el ball amb el Ball del Fanalet. 
Seguirà la música remember a par-
tir de mitjanit. 

Diumenge, 10 de juliol, a les 10 
hores s’ha programat una xocola-
tada amb xurros gratuïta. A les 11 h, 
al camp de Can Torrella tindrà lloc 
un concurs de petanca i, a les 11.30 
h, un circuit d’aigua gegant. A les 
13.30 hores serà el moment de comp-
tar “ti-tius”, un concurs que s’ha de 
gestionar amb un porró i beguda. A 
les 13.30 h, s’ha previst un premi a la 
paella més elaborada, a la plaça de 
Can Font, d’entre totes les presen-
tades. A les 15 h es farà un tastet de 
totes les paelles, per part del jurat. 

La darrera tarda de Festa 
Major, diumenge 10, acollirà un con-
curs de pintura ràpida per a nens i 
nenes, animació infantil i familiar 
amb Set de So a les 17 h, entrega de 
premis a les 19 h i fi de festa amb cul-
tura catalana a càrrec del grup Drac 
i Bruixes de Can Boada.

Cal indicar nom dels concursants, la 
cançó escollida, l’intèrpret que s’imi-
ta i si és categoria infantil o adulta.

A les 23 hores, a la plaça de Can 
Font, se servirà una copa de cava i 
coca de Festa Major del Forn Valero. 
A les 00.30 hores DJ Humberto ame-
nitzarà la festa amb música punxada.

Dissabte dia 9, a les 10 hores, 
s’ha previst una classe de ioga a càr-
rec de Q-Wellness Sabadell. Cal por-

tar estoreta i dirigir-se a la plaça de 
Can Font. 

A les 10.30 h, al camp del car-
rer de Can Torrella, s’iniciarà un cir-
cuit cronometrat d’obstacles amb 
bicicleta. Hi haurà premi al millor 
temps. Les inscripcions es poden 
fer per WhatsApp al telèfon 665 67 
89 73 (Marita). Cal indicar nom de 
l’infant i edat.

A les 11.30 h, Festa Holi al camp 

Festa Holi durant la Festa Major de Can Font i Ca n’Avellaneda, l’any 2019. Es tornarà a fer aquest dissabte. ||  ARXIU
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180 veïns a la revetlla de Sant Pere

El carrer Major va penjar garlandes d’un 
costat a l’altre per celebrar una revetlla fes-
tiva en germanor. Dissabte al vespre, s’hi 
van entaular 180 veïns per sopar. Hi havia 
ganes de retrobar-se. És la segona vegada 
que l’Associació del Centre celebra la festa, 
que ha estat bloquejada per la Covid. El pre-
sident de l’Associació del Centre, Pepe Ca-
sajuana, expressava que el carrer Major 
“tenia ganes de celebrar” la revetlla i la 
intenció és continuar reunint-se cada any 
per aquestes dates. La celebració, en què 
cada veí va portar el seu sopar, va inclou-
re el carrer Major des del carrer de les 
Bassetes fins al Colom. “La gent que hi 
viu té ganes d’activar el carrer Major, 
per això com a associació volem que el 
veïnat vingui, es trobi i gaudeixi”, deia 
Casajuana. El combo d’adults de l’Escola 
Municipal de Música Torre Balada, el grup 
Canvi de Plans, es va encarregar d’animar 
el final de festa amb música. 

  Guillem Plans

SANT PERE | CARRER MAJOR

La taula del sopar de germanor de la revetlla de Sant Pere. || G. P.

Les projeccions del cinema a la fres-
ca de les Nits d’Estiu, programades a 
la plaça d’El Mirador a les 22 h, ja van 
començar el passat 24 de juny amb 
Christopher Robin, i van seguir l’1 de ju-
liol amb Green Book. Aquest divendres 
hi ha prevista la projecció de la comè-
dia romàntica Palm Springs i, després 
d’un parèntesi amb motiu del Fem-
Festival, les projeccions es repren-

Cinema a la fresca a les Nits d’Estiu

La plaça d’El Mirador 
es converteix en 
una sala de cinema 
aquest mes de juliol

La intenció de l’Associació del Centre és instaurar la festa cada any

JULIOL | PLAÇA D’EL MIRADOR

Tom Cruise, a ‘Misión imposible’.

dran el dia 22, amb la pel·lícula Una 
joven prometedora, una cinta d’Eme-
ral Fennell, protagonitzada per Carey 
Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, 
Connie Britton, Jennifer Coolidge, i 
valorada com una de les millors pel-
lícules del 2020. 

El divendres 29 de juliol es pro-
jectarà la pel·lícula Misión Impossible: 
Fallout, un títol que suposa el sisè lliu-
rament de la saga. En aquesta ocasió, 
Ethan Hunt, personatge interpretat 
per Tom Cruise, i el seu equip de  l’IMF 
(Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rha-
mes), amb alguns aliats coneguts (Re-
becca Ferguson, Michelle Monaghan) 
lluiten a contrarellotge després que 
una missió surti malament.  || M. A.

 NITS D’ESTIU | PLAÇA DEL MERCAT

Més sardanes al juliol

Les ballades de sardanes de les Nits d’Estiu continuen dijous, 14 de 
juliol, amb la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. Totes les ba-
llades tenen lloc a la plaça del Mercat a les 21.30 hores, i estan or-
ganitzades per l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar (ASAC) i 
l’Ajuntament.  En aquesta propera cita, la Cobla Sant Jordi - Ciutat 
de Barcelona, és una formació que des de la seva fundació, el 1983, 
té la voluntat d’atendre específicament la música de concert amb la 
programació reiterada d’obres de referència, obres oblidades i mú-
sica de nova creació. 

Dijous 21, la cobla convidada és la Jovenívola de Sabadell. Des 
de la seva fundació, fa més de 40 anys, la cobla ha dut a terme milers 
d’actuacions, entre elles ballades, concerts i aplecs, i també ha fet 
acompanyament d’esbarts i sessions de balls per a cobla.

Finalment, dijous 28 ens visita la Cobla d’Amsterdam, un grup 
de músics professionals neerlandesos que es va fundar l’any 1987 a 
Amsterdam. És l’única que existeix fora de Catalunya. A banda del 
repertori habitual de sardanes, la formació també incorpora obres 
noves de músics neerlandesos contemporanis.   ||  M. A.

Dimarts passat, dia 5 de juliol,  la sala d’actes del Rectorat de la Univer-
sitat Autònoma (UAB) va acollir l’acte de cloenda del Campus Ítaca, en 
què els joves castellarencs participants van presentar la feina feta du-
rant la seva estada a la universitat i a què van assistir familiars, represen-
tants dels instituts de la vila (Puig de la Creu i Castellar) i de la Regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament, així com una representació institucional de 
la UAB. Els de Castellar són dos dels 16 instituts vallesans que han parti-
cipat en aquest campus, que ofereix una estada de set dies a estudiants 
de secundària perquè coneguin la universitat mentre participen en ac-
tivitats pedagògiques però també lúdiques per incentivar la continuïtat 
en els estudis postobligatoris.  || REDACCIÓ

UNIVERSITAT | EDUCACIÓ

Cloenda del Campus Ítaca
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El 30 de juny L’Alcavot va seguir 
la temporada de S’horabaixa. En 
aquesta ocasió la sessió estava 
destinada al teatre unipersonal, 
és a dir, al monòleg. Alguns dels 
alumnes del taller de teatre fet 
aquesta primavera van fer una 
demostració  de la feina feta re-
presentant monòlegs propis, pe-
tites històries espontànies i di-
vertides inspirades en la realitat 
i en l’experiència.  

Per exemple, Olga Torrents 
va compartir la seva preocupació  

La solidaritat també té un 
lloc a L’Alcavot Espai Cultural

L’Aldo i la Roser, de La Gota Solidària, van actuar a L’Alcavot divendres. || CEDIDA

La Gota Musical i altres propostes omplen Castellar de cultura

pel fenomen de la gent que estos-
sega al teatre; Albert Llort va fer 
una dissertació sobre els avantat-
ges i desavantatges de ser alt; Dina 
Serra va fer una regressió a la seva 
primera experiència amorosa, i, 
finalment, Sergi Gil va explicar 
la seva relació amb la paternitat. 

Davant d’un públic famili-
ar de poc més de 20 persones, les 
històries van fluir a bon ritme. La 
inexperiència no  va suposar un 
entrebanc, sinó que va dotar de 
frescor la vetllada.

CRÒNIQUES | ACTIVITATS

D’altra banda, l’1 de juliol va 
començar amb un acte solidari de 
La Gota Musical. El duet musical 
Aguas de Marzo, format per l’Aldo 
i la Roser, van presentar un projec-
te musical procedent de Panamà. 
Van oferir un concert en què van 
barrejar diversos estils musicals 
i ritmes d’arreu del món.

L’objectiu del projecte és el de 
facilitar l’aprenentatge de la mú-
sica a les escoles panamenyes de 
les zones rurals més desfavorides. 
Amb la recaptació, s’adquireixen 
instruments i se’n finança l’envia-
ment.  Dissabte 2 i diumenge 3 es 
va poder gaudir d’una proposta 
titulada I tu on la tens?, de la com-
panyia L’Alcavot. Es tracta d’una 
comèdia esbojarrada plena de si-
tuacions divertides i inversem-
blants. Aquest muntatge està pre-
sentat per la Cia. Alcavot Teatre. 
El públic va gaudir de l’espectacle, 
que va durar poc més d’una hora.

Diumenge al matí es va por-
tar a terme una nova proposta de 
teatre familiar: Visca la imaginació. 
Aquest és un espectacle inclòs en 
el gènere de  pallassos, ple d’em-
bolics, i gags, d’una colla de pa-
llassos entremaliats i despistats.

Al final, els aplaudiments 
sorollosos i insistents van premi-
ar la feina dels actors. El públic 
va esperar pacientment que els 
pallassos sortissin a saludar els 
nens. Un bon matí de diumenge. 

 || REDACCIÓ

Dissabte dia 9 de juliol, Castellar 
per les Llibertats entrega els pre-
mis del III Premis de Microrelats 
als Jardins del palau Tolrà, a les 
20 hores. L’acte comptarà amb la 
participació dels organitzadors 
i participants, i és obert a la ciu-
tadania. També es podrà gaudir, 
en el marc de l’acte, de l’actua-
ció musical de Jaume Arboledas, 
músic i compositor de Sant Feliu 
de Codines. 

D’altra banda, divendres 8 de 
juliol, a les 20 h, l’entitat també ha 
programat una presentació de lli-
bre amb la seva autora, Mahayou-
ba Mohamed Salem, que presenta-

Entrega de premis i 
presentació de llibre

Mahayouba Mohamed Salem presenta ‘Tella 2. En busca de la justicia’. || CEDIDA

CASTELLAR PER LES LLIBERTATS | ACTES

rà Tella 2. En busca de la justicia. 
L’acte tindrà lloc a L’Alcavot 
Espai Cultural.  Mohamed Salem 
Laabeid, periodista i director de 
la televisió sahrauí RASDTV, 
l’acompanyarà a la presentació i 
ampliarà l’acte amb una xerrada 
oberta per parlar de la situació 
del Sàhara actualment. 

Tant la Mahayouba com el 
Mohamed ens faran coneixedors 
de la visió que el poble sahrauí té 
dels últims aconteixements es-
devinguts i de les decisions po-
lítiques preses en l’àmbit inter-
nacional envers el conflicte.  || 

M. ANTÚNEZ

Vuit fotografies antigues a gran es-
cala de Castellar del Vallès llueixen 
des de principis d’aquesta setma-
na al quiosc ubicat a la plaça d’El 
Mirador. Es tracta d’una selecció 
d’imatges de gran format que s’han 
col·locat en aquest espai multi-
funcional “amb l’objectiu d’em-
bellir-lo i dotar-lo de contingut 
històric i cultural”, segons expli-
ca un comunicat  de l’Ajuntament 
de Castellar”.

Aquest recull aplega, sota 
el títol “Records”, fotografies del 
fons de l’Arxiu Municipal del con-

Decoració amb fotos antigues a la plaça d’El Mirador

L’Ajuntament 
ha posat fotos 
històriques al 
quiosc de la plaça

sistori castellarenc, que mostren 
indrets emblemàtics i molt popu-
lars com la plaça Major, el carrer 
Major, la plaça de Cal Calissó, l’es-
glésia de Sant Esteve, l’antic Ajun-
tament també del carrer Major 
o el carrer del General Boadella 
amb el Palau Tolrà al fons. Totes 
les imatges utilitzades en aquesta 
novedosa decoració estan datades 
entre els anys 20 i els anys 90 del 
segle passat.

Les fotografies, que s’han 
instal·lat de forma permanent a 
les quatre parets exteriors del 
quiosc polivalent, s’han imprès 
amb tecnologia UVI sobre planxes 
de forex de 5 mm, de manera que 
tenen una alta resolució i durabi-
litat, ja que són resistents al sol i 
a l’aigua i no perden color amb el 
pas del temps.  || REDACCIÓ

ESPAI PÚBLIC | HISTÒRIA

Imatge del quiosc situat a la plaça d’El Mirador decorat amb imatges històriques de la vila.  || M. ANTÚNEZ
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culturaentitats

Dimecres 13, a les 19.30 hores, el 
Centre d’Estudis Castellar - Arxiu 
d’Història i el Club Cinema Cas-
tellar Vallès proposen una visita 
guiada pel centre urbà passant 
pels llocs on hi havia hagut sales 
de cinema a la vila: Cal Tort, l’Ate-
neu, La Rabassada, el Cafè Cine-
ma Mundial, el Cinema Excelsior 
(antic Patronat de Sant Josep), el 
Centre Parroquial, l’Ateneu i el Ci-
nema Califòrnia. 

La ruta s’iniciarà a la plaça 

d’El Mirador i finalitzarà amb 
una copa de cava al local del Cen-
tre d’Estudis de Castellar - Arxiu 
d’Història, al carrer de la Mina, 9.

A l’itinerari, es mostraran 
fotos antigues dels espais i progra-
mes de cinema, material que s’ha 
utilitzat per a una primera part de 
la història del cinema a Castellar 
del Vallès (des dels inicis del segle 
XX fins al 1945), ja publicada pel 
cineclub i el CECV-AH a la revista 
de recerca Plaça Vella i que també 
s’està fent servir per a una segona 
part, del 1945 fins als nostres dies.

Dimecres s’explicarà que el 
cinema a Castellar es va iniciar 
els primers anys del segle XX al 
pati del cafè de la Ruixadora. Des 
de l’inici va tenir una bona acolli-
da per la gent i una bona mostra 
va ser que sempre van funcionar 
un o dos espais dedicats al cinema 
a una vila que, durant la primera 
meitat del segle XX, no va superar 
els 4.000 habitants.

Vespres amb la història dels cinemes de Castellar

El Centre d’Estudis i 
el Cineclub proposen 
un itinerari per a 
recordar les antigues 
sales de cinema

  M. Antúnez

Els primers locals eren més 
improvisats, però de seguida es van 
anar perfeccionant d’acord als re-
queriments del cinema sonor i per 
a la comoditat del públic. Entre els 
anys 10 i fins al 1945, es van fer ses-
sions de cinema a La Rabassada, 
l’Ateneu i el Patronat Obrer de Sant 
Josep, després anomenat Excelsior.

L’any 1945 va néixer el cine-
ma Califòrnia, amb una capacitat 
inicial per a 800 localitats que, 20 
anys després, es va ampliar fins a 
arribar a les 1.200. Aquest espai va 
viure els anys més daurats del cine-
ma de Hollywood, va veure-hi néi-
xer el primer cineclub de la pobla-
ció i va conviure durant uns anys 
amb les projeccions del Centre 
Parroquial, un espai més modest.

Ja als anys 80, el cinema va 
quedar integrat dins un complex 
d’oci que incloïa un cafè estrenat 
als anys 60 i una discoteca que es 
va posar en marxa a finals dels 
anys 70.

Cinema Califòrnia de Castellar del Vallès, 1989. || FONS: JORDI GARRÒS

Entrega de diplomes als monitors del Casal Catalunya, dissabte passat. || CEDIDA

CASAL CATALUNYA | ESTIU

Els jubilats 
acomiaden 
el curs 
Dissabte passat, l’Auditori Munici-
pal va acollir el final de curs de l’As-
sociació de Jubilats i Pensionistes 
de Castellar del Vallès. L’acte va ser 
reeixit, “vam començar donant els 
diplomes als monitors del Casal 
Catalunya”, deia Montse Da Silva, 
presidenta de l’associació. Després 

de l’entrega, va tenir lloc una repre-
sentació teatral “que va ser molt di-
vertida”. A continuació, va haver-hi 
l’actuació de la solista Maribel Sanz, 
“una associada del casal”. També 
es va poder gaudir d’una desfilada de 
moda, que es feia per primera vegada. 
“Les peces que es van mostrar són 
les que es confeccionen al taller del 
casal, són vestits que els mateixos 
creadors van posar-se per a desfi-
lar”, afegia Da Silva.

L’acte va ser presentat per Òscar 
Cardona, que va aprofitar la presen-
tació per a fer una menció al progra-
ma La carpeta de l’avi de Ràdio Caste-

llar, que ell mateix coordina.
El combo Canvi de Plans de l’Es-

cola Municipal de Música Torre Ba-
lada va posar la nota musical amb 
una actuació “que ja havíem hagut 
de posposar per culpa de la pandè-
mia i que ara sí que vam poder fer”, 
segons Da Silva.

Les activitats al Casal Cata-
lunya es reprendran després de 
la Festa Major, al setembre, quan 
s’obriran inscripcions. Les activi-
tats, amb novetats, s’iniciaran a l’oc-
tubre. “També esperem que aviat 
pugui obrir el casal de la plaça 
Major”.  ||  M. A.
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 8 al 17 de juliol de 2022

DIVENDRES 8
De 17.30 a 18.30 h o de 18.30 a 
19.30 h - TALLER
Taller familiar: “Cuidem la boca. 
Fem pasta de dents natural amb 
herbes aromàtiques”
A càrrec del Viver Tres Turons
Inscripcions gratuïtes al tel. 
937159289 o a l’a/e ludoteca@
castellarvalles.cat
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal 
Les 3 Moreres

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’autora 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
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

DIMARTS 12
18 h – JOCS
Juliol Jove. Dimarts de videojocs 
amb Social Lovers: 
Tarda retro gamer
La Fàbrica 
Organització: La Fàbrica

DIMECRES 13
9 h - SORTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

19.30 h - PROPOSTA
Vespres amb Història: Itinerari 
per les antigues sales de cinema 
de Castellar del Vallès
Inscripcions a http://
centreestudiscastellar.cat 
Sortida des de la pl. d’El Mirador

Organització: Centre d’Estudis de 
Castellar – Arxiu d’Història
Col·laboració: Club Cinema 
Castellar Vallès

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

DIJOUS 14
De 09.30 a 13.30 h i de 16.30 a 
20.30 h - PROPOSTA
Donació de sang
Demana hora a https://donarsang.
gencat.cat/ca/vull-donar/ 
La Fàbrica
Organització: Banc de Sang i Teixits

18 h - JOCS
Juliol Jove. Dijous de jocs de taula
La Fàbrica - Equipament juvenil
Organització: La Fàbrica

20.30 h - TEATRE
S’horabaixa: Poesia musicada
A càrrec de Martín Cáceres
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

21.30 h - BALL
Sardanes amb la 
Cobla Sant Jordi
Pl. del Mercat
Organització: ASAC i Ajuntament

DIVENDRES 15
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

22 h - PROPOSTA
Juliol Jove. Divendres de 
monòlegs: Víctor Parrado
Plaça de Catalunya
Organització: La Fàbrica

22 h - MÚSICA
FemFestival: Concert de Sara Roy
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DISSABTE 16
De 10 a 12.30 h - PROPOSTA
Trobada urban sketchers 
Dibuixant Castellar
Punt de trobada al c. Mossèn Joan 
Abarcat, 22
Organització: Dibuixant Castellar 
(Centre Excursionista de Castellar)

20.30 h - MÚSICA
A cau d’orella
Amb David Sánchez, Joan Planas, 
David Ros i Joan Roviralta
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

21.30 h – MÚSICA
FemFestival: Concert de Mariona 
Roca i Mireia Sans
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

22 h - MÚSICA
FemFestival: 
Concert de Paula Peso
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

23.30 h  - MÚSICA
FemFestival: 
Concert d’Andrea Motis
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DIUMENGE 17
19 h - MÚSICA
Concert del quartet E’Klàssic-30
Amb Bernat Castillejo (flauta 
travessera), Canòlich Prats (violí), 
Lluís Cabal (viola) i Esther Vila 
(violoncel)
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

22 h - MÚSICA
FemFestival: Concert de Suu
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

‘S’horabaixa’: Poesia musicada 
Dijous 14 · 20.30 h· L’Alcavot Espai 
Cultural

A ‘S’horabaixa’ de L’Alcavot Espai Cultural  
s’ha programat poesia musicada amb 
Martin Caceres, hondureny de naixement, 
músic i amant de la poesia. Fa un temps 
que té la inquietud de musicar poesia cata-
lana, a més de la llatinoamericana. I ara ens 
oferirà un recital de cançons amb lletres de 
poetes com Joan Margarit, Miquel  Martí 
i Pol, Salvador Espriu, Pilar Ruiz Muñoz i 
Otto René Castillo. Anirà acompanyat a 
l’escenari per Miquel Boada, Jordi Vicente  i 
el mateix Martín Càceres, i faran servir gui-
tarres acústiques i teclat.

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

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 08 EUROPA 
DISSABTE 09 YANGÜELA 
DIUMENGE 10 CASTELLAR 
DILLUNS 11 BONAVISTA 
DIMARTS 12 CASANOVAS 
DIMECRES 13 LLUCH 
DIJOUS 14 PERMANYER 
DIVENDRES 15 CATALUNYA 
DISSABTE 16 FENOY 
DIUMENGE 17 YANGÜELA 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“Tot el que és convencional i mediocre té a veure amb la por. ”
Peter Brook

@adfcastellardelvalles @andrevipastissers @edunardu
Guàrdies Tast d’estiu Camp segat

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

penúltima

02/07/2022
Antonia Bravo Pérez · 95 anys

 03/07/2022
Montse Llorens Company ·  58 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

Imatge de la Castellassa de Can Torres, gairebé al límit dels termes municipals de Castellar del 
Vallès i Matadepera. És una imatge que els castellarencs i castellarenques senten tan pròpia que 
des del Nadal de 1966 el Centre Excursionista de la vila hi fa la pujada del Pessebre. El primer pes-
sebre que s’hi va dur, dins un fanal d’acampada, va ser obra de Josep Llinares. Aquell any, mossèn 
Lluís Ferret va fer una missa just al peu del monòlit. || AUTOR: DESCONEGUT ||  CEC - COL·LECCIÓ ‘L’ABANS’

La Castellassa

Farmàcia Casanovas
Av. Sant Esteve, 3

T. 937 143 376

www.farmaciacasanovas.cat 

Viatge a la vista? 
Consells per preparar 

la teva farmaciola

Recoma-
nació

A l’hora de fer la maleta per marxar de vacan-
ces és important preparar una farmaciola tenint 
en compte les característiques del destí i la du-
rada del viatge per tal de portar la medicació i 
productes sanitaris necessaris per cobrir qual-
sevol imprevist durant les vacances.
Depenent del destí, és recomanable incloure 
analgèsics, antitèrmics, antiinflamatoris, anti-
àcids, laxants, antial·lèrgics, antidiarreics, an-
tiemètics i antibiòtics, sempre que el metge ho 
consideri oportú.
També és important incloure material per fer 
cures com: sèrum fisiològic, iode, gases, espa-
radrap, tiretes, apòsits i benes. Segons a quins 
països viatgem també és recomana portar xe-
ringues i agulles esterilitzades, guants de làtex, 
tovalloletes d’alcohol i tisoretes de punta rodona.
No t’oblidis de la teva medicació habitual i de con-
servar-n’he els prospectes, mai sabem quan els 
haurem de consultar. I recorda’t de protegir la 
farmaciola del sol.
Qualsevol dubte que tinguis pots consultar al teu 
metge, farmacèutic o trucar al 061, especialment 
enguany, en temps de postpandèmia. 
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la contra

Carlos Rivero

Per a mi, el baix és 
el millor instrument 
del món, té de tot

Músic i baixista

Q
. P

A
S

C
U

A
L

Amb només 14 anys ja va pujar a l’escenari. Per a ell, la 
música és un instint. La seva professió l’ha portat a col·
laborar en projectes com The Mamzelles i Andreu Rifé, 
i amb Sildàvia ha trobat un lloc on se sent molt còmode

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Molt tranquil
Un defecte que no pots dominar?
Soc insegur
Una persona que admiris?
Sting
Un grup de música?
Pearl Jam
Quin plat t’agrada més?
Vedella amb bolets
Una dècada musical?
Anys 90
Un llibre?
‘Victus’, d’Albert Sánchez Piñol
Una disc?
‘Ok Computer’, de Radiohead
Una pel·lícula?
‘Snatch’
Un viatge?
Costa Oest dels Estats Units
Un racó de Castellar?
Era d’en Petasques

”

“

· Des de quan et relaciones amb 
la música?
Vaig començar a fer concerts als 14 
anys, ja fa més de 25 anys. Entre els 
21 i 22 anys vaig començar més se-
riosament. He combinat la feina de 
músic de concerts amb la de profes-
sor de música. Actualment, treballo 
com a mestre  en un centre de primà-
ria i soc professor a l’escola Artcàdia.

· I has fet formació reglada?
Em vaig formar com a músic. Soc 
de Molins de Rei. Al Papiol vaig es-
tudiar a l’Escola Municipal de Mú-
sica, on vaig trobar un lloc molt in-
teressant, amb professors de Taller 
de Músics i l’Aula. Era una mena 
d’oasi de música moderna, on teni-
es conjunts instrumentals, orques-
tra, banda, funcionava molt bé. Anys 
després vaig fer les proves d’accés 

a l’ESMUC, però no vaig entrar-hi. 
En tot cas, però, em quedo amb el 
procés, perquè va ser un any d’es-
tudiar molt, que em va anar molt bé 
per preparar-me.  

· En quins projectes has treballat?
He col·laborat en diversos projec-
tes. Per exemple, amb The Mamze-
lles i Andreu Rifé. Va ser així com 
vaig entrar al circuit professional. 
També he participat, aquest cop 
com a guitarrista, al projecte Emil 
et Il, d’Eduard Tudela, i estic amb 
els The Txandals, un grup de versi-
ons. Som residents de la Sala Luz de 
Gas i fem molts concerts en direc-
te. Tenim força feina, aquest estiu. 

· Què és, per a tu, la música?
La música, per a mi, és un instint. 
Allà on veig un instrument, em poso 
a tocar. Sobretot, m’agrada tocar en 
directe. Gravar un disc està molt bé, 
però prefereixo fer directes.  

· Per què vas triar el baix?
Per a mi, el baix és el millor instru-
ment del món, té una mica de tot, una 
part melòdica, una d’harmonia i una 
molt rítmica. Ets a mig camí de tot, 
però fas que totes les peces encaixin, 
és el ciment dels maons. 

· Parla’ns del projecte Sildàvia.
És un projecte musical que neix de Ge-
rard Capdevila, cantant, compositor, 
productor i ànima d’aquest grup. Érem 
companys a l’institut, ens vam retrobar 
i em va oferir afegir-me com a compo-
nent del grup, fent el baix. També hi to-
quen Enric Berguedà (bateria), David 
Murillo (guitarres) i Oriol Cortadellas 
(teclat i sintetitzadors). Des del pri-
mer moment em va agradar molt, es 
trobava a cavall de Radiohead i Pink 
Floyd. Tot i que no tenim etiqueta, fem 
rock. Potser s’hi escau la de rock me-
tafísic, però fem cançons, al cap i a la 
fi. Jo feia molt temps que no tocava en 
un grup de temes propis que m’agra-

dés o en què controlés tots els aspec-
tes creatius i Sildàvia és un projecte 
molt interessant i productiu, en què 
cada component controla la seva part.

· Sildàvia té discos?
El primer disc va sortir fa tres 
anys, es diu El capvespre dels déus, 
i fa pocs mesos hem tret l’EP Car-
tografia. El primer disc és un doble 
vinil. Vam haver de fer un Verka-
mi per poder-lo publicar. Potser és 
una cosa vintage, però ara jo penso 
que treure un disc físic és un valor 
afegit, nosaltres som fills del físic. 
La productora Escènica Cultura va 
apostar-hi i el que hem tret és un 
disc doble, amb quatre cares, amb 
cançons quasi enllaçades. L’EP és 
un desplegable, de fet, a dins no hi 
ha CD sinó les lletres i un QR per 
poder accedir a les cançons, que 
és clar, també pengem a Spotify, 
perquè no es pot donar l’esquena 
al temps que vivim. 

· Les lletres són importants, per 
a vosaltres?
Sí, molt importants. A El capvespre   
dels déus volíem treballar amb la mi-
tologia nòrdica, una mirada com un 
final de cicle i un renaixement. Són lle-
tres una mica apocalíptiques. A l’EP, 
la idea és la de tornar a fer, tornar a 
cartografiar, són lletres més optimis-
tes. La idea mateixa de Sildàvia és la 
d’un lloc imaginari, oníric. El mot té 
una referència tintinaire –el Gerard 
és molt de Tintín– però fa referència 
més aviat a un lloc que no pots tocar. 

· Com es presenta el futur del 
teu grup?
Vam fer el concert de presentació 
del disc a l’octubre. I aquest estiu 
encara no farem concerts, perquè 
tot s’està reprogramant i als festi-
vals era difícil que ens afegissin. 
Però hem rebut respostes molt 
positives de diversos llocs, estem 
a l’espera. 

  Marina Antúnez


