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Eufòria a les 
portes de l’estiu

FESTES | P 20

Les festes de Sant Feliu i del carrer Sant 
Jaume sense restriccions pandèmiques han 
estat un bon pròleg al període de vacances

Una dona balla a les festes del carrer Sant Jaume –amb una mascareta penjada al braç– durant l’actuació de la M. Davis Band, dissabte passat a la nit. || Q. PASCUAL

Gina Torres, 
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L’obra nova 
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Alerta pels cops de calor de l’estiu
S’atribueix a la calor la mort d’unes 89 persones a tot Catalunya des de principis d’aquest mes de juliol

Aquest 2022 Castellar registrarà 
més de 59 dies càlids, és a dir, jor-
nades amb temperatures de més de 
30 °C i 9 nits tropicals en què el ter-
mòmetre no baixarà de 20 °C. És la 
tendència climàtica que ha dedu-
ït el Servei Meteorològic de Cata-
lunya fent extrapolacions dels mi-
llors models científics disponibles. 
D’aquests dies, a Castellar, ja n’hem 
viscut uns quants, tenint en comp-
te que dilluns acabava la tercera 
onada d’aquest estiu. Els parènte-
sis entre les calorades han estat gai-
rebé imperceptibles. No ens n’han 
donat treva, ni amb les altres tem-
peratures ni amb les alertes per risc 
d’incendi, que han comportat res-
triccions. Al nostre municipi, con-
cretament, està prohibit, entre d’al-
tres, accedir al medi natural en tot el 
terme municipal a peu, en bicicleta 
o en qualsevol mitjà motoritzat, ex-
cepte veïns i serveis.

Precisament per aquestes 
altes temperatures sostingudes 
durant més d’un mes cal seguir 
unes recomanacions bàsiques per 
afrontar la calor i els mesos d’estiu 
amb seguretat i així evitar un cop de 
calor que de vegades pot arribar a 
ser mortal. “El quadre del cop de 
calor –especifica el metge de famí-
lia Antoni Moya– és una situació 
sistèmica, és a dir, una afectació 
de tot l’organisme que es produ-
eix per no compensar l’excés de 
calor de fora. Ho pot patir qualse-
vol persona, però tenen més pro-
babilitats les persones que tenen 
patologies cròniques i les perso-
nes grans, perquè la sensació de 
tenir set es va perdent amb l’edat 
i no s’hidraten prou”.  

Segons una estimació que ha 
fet l’Institut de Salut Carlos III, de-
penent del Ministeri de Sanitat, 
s’atribueix a la calor la mort d’unes 
89 persones a Catalunya des de prin-
cipis de juliol. El doctor insisteix en 

  Cristina Domene

Molts castellarencs van fer ús del nou preu per entrar a la piscina de la Penya Arlequinada el cap de setmana. || PENYA ARLEQUINADA

el fet que el quadre és més agut del 
que sembla, perquè en qüestió d’ho-
res la situació empitjora. “Es crea 
una situació, amb febre alta, que 
pot provocar la mort, un quadre 
central en l’àmbit neurològic i la 
persona afectada es mor en rela-
tivament en poc temps. Sobre-
tot falla el centre termoregula-
dor que tenim al cervell. Hem de 
detectar si hi ha febre, perquè si 
n’hi ha, és una situació d’urgència 
mèdica, s’ha d’anar a l’hospital”. 

Els dos consells principals que 
recomanen des de l’Atenció Primà-
ria Metropolitana Nord de l’Institut 
Català de la Salut són precisament 
beure sovint i evitar el sol directe 
amb una gorra o barret i utilitzar 
roba lleugera. Moya és contundent 
amb l’exposició al sol: “A partir de 
les 11 o les 12 hores, sobretot la 
gent més fràgil, no hauria de sor-
tir al carrer i els que treballen 
al carrer, a banda d’hidratar-se 
molt, portar barret, perquè és el 
primer punt de contacte, el cap, 
i no s’hi hauria de treballar més 
enllà de les 13 hores, no és rao-
nable, s’hauria de regular d’al-
guna manera”.  

El metge considera que aquest 
any és especialment greu perquè fa 
dos mesos que hi ha temperatures 
molt altes. “A la consulta donem 
automàticament les recomanaci-
ons, tant l’equip d’infermeria com 
nosaltres. La gent gran és la més 
exposada, però els joves també es 
poden morir per cop de calor. El 
problema és si et trobes sol, per-
què si estàs acompanyat algú pot 
detectar que estàs confós, que 
tens unes dècimes de febre, però 
si estàs sol pots perdre el conei-
xement”, indica Moya.  

Per tenir cura de la salut en 
aquesta època de l’any és molt im-
portant protegir-nos amb crema 
solar, també els dies ennuvolats, ja 
que les radiacions passen a través 
dels núvols. Cal reduir l’activitat fí-
sica les hores de més calor i evitar 

PISCINA A PREU SIMBÒLIC

Acord entre l’Ajuntament     
i la Penya Arlequinada

Una de les opcions per fer passar la 
calor és fer un bon capbussó, però 
les piscines o el preu no sempre 
estan a l’abast de tothom. Per pal·liar 
això precisament la Penya Arlequi-
nada i l’Ajuntament han arribat 
a un acord. L’accés a la piscina 
descoberta de la Penya Arlequinada 
de Can Font – Ca n’Avellaneda 
tindrà un preu individual de 2 
euros per a les persones residents 
a Castellar. Així ho han acordat 
l’Ajuntament i l’entitat en el marc 
d’un conveni de col·laboració que 

inclou una aportació municipal 
de 34.000 euros per garantir la 
reparació i el manteniment de la 
instal·lació. Noé Porras, president 
de l’entitat, assegura que han 
copsat un augment d’afluència 
el primer cap de setmana que ha 
funcionat el conveni que, a més, 
ha coincidit amb onada de calor: 
“Estem molt contents perquè el que 
volem és que els veïns i veïnes de 
Castellar ens coneguin, gaudeixin 
de les instal·lacions i s’adonin que 
som només a 4 minuts del nucli 
urbà”. També demana i recorda 
que s’ha de fer un ús respectuós 
de les instal·lacions, seguint les 
normes perquè hi hagi una bona 
convivència entre tots els usuaris. 

sortir a l’exterior durant el migdia.   
A casa, controleu la temperatura. 
Obriu les finestres a primera hora 
del matí i durant la nit per venti-
lar-la i durant el dia baixeu les per-
sianes on toca el sol directament. 
Estigueu-vos a les estances més 
fresques i utilitzeu ventalls, ventila-
dors o aires condicionats de mane-
ra responsable (la temperatura de 
confort hauria de ser de 26 °C). Es-
tigueu pendents dels infants i de la 
gent gran. Oferiu-los aigua sovint, ja 
que els infants tenen menys capaci-
tat d’expressar la set i les persones 
grans, de percebre-la. Al cotxe, no 
els deixeu amb les finestres tanca-
des. I, per últim, si teniu animals de 
companyia procureu que no s’esti-
guin al sol, hidrateu-los i tampoc els 
deixeu al cotxe sols. 

salut



29 DE JULIOL DE 202204

actualitat territori

El parc de Sant Llorenç fa 50 anys
Va ser el primer parc natural que s’aprovava després de la creació, el 1918, dels parcs nacionals de Covadonga i Ordesa

Diumenge passat es complien 50 anys 
de la creació del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, el primer 
parc natural de l’Estat promogut per 
una administració local com la Dipu-
tació de Barcelona a partir de la legis-
lació urbanística vigent. El 24 de juli-
ol del 1972 una resolució del Ministeri 
de l’Habitatge aprovava el pla especi-
al de protecció de 2.655 hectàrees de 
municipis de Terrassa, Matadepera, 
Castellar del Vallès, Sant Llorenç Sa-
vall, Rellinars i Vacarisses.

Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
també va ser el primer parc natural 
que s’aprovava després de la creació, 
el 1918, dels primers parcs nacionals de 
Covadonga i Ordesa. El parc també té 
el privilegi de ser el primer dels espais 
naturals de la província de Barcelona 
protegit per un pla especial promogut 
i gestionat per la Diputació. El pla d’or-
denació del massís de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac afectava terrenys dels 
municipis de Terrassa, Matadepera, 
Sant Llorenç Savall, Rellinars, Vaca-
risses i Castellar del Vallès.

treballs de protecció el 1969
L’ens supramunicipal va iniciar la 
protecció de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac a partir de 1969 pels valors sin-
gulars del paisatge i per avortar opera-
cions urbanitzadores que s’enfilaven 
pels seus vessants responent també 
a les peticions que des de la societat 
civil. El 9 de juliol del 1970 el Consell de 
Ministres havia aprovat un decret en 
què declarava Sant Llorenç del Munt 
“paisatge pintoresc” a proposta de la 
Direcció General de Belles Arts del 
Ministeri d’Educació.

Amb la declaració de parc natu-
ral, per primera vegada es fixava com 
a objectiu d’un espai natural protegit 
la compatibilitat entre la protecció del 
medi natural i el manteniment dels 
aprofitaments tradicionals, conside-
rant, com diu la memòria del pla, la 
“tutela i possible millora de l’ano-
menat paisatge humanitzat” i afe-
gint que un “aprofitament racional 
constitueix un valor indubtable que 
cal tenir present en la protecció de 
la natura i el paisatge”.

La Diputació de Barcelona va 
planificar els primers parcs des del 
Gabinet de Planejament Urbanístic 
de la Secció d’Urbanisme i Habitatge. 
Però ja el 1975 va néixer el Servei de 
Parcs Naturals, Protecció de la Natu-
ra i Medi Ambient. Aquell mateix any 
es va aprovar la llei d’espais naturals. 
Actualment, el parc natural està ges-
tionat des de l’Àrea d’Infraestructu-
res i Espais Naturals de la Diputació 
de Barcelona i és un dels 12 espais de la 
Xarxa de Parcs Naturals que es gesti-
onen des d’aquesta corporació.

en continu creixement

Format pel massís de Sant Llorenç 
del Munt i la serra de l’Obac i amb la 
Mola (1.101 m) i el Montcau (1.056 m) 
com a cims destacats, el Parc Natural 

 Jordi Rius

El monestir de la Mola dalt de la muntanya és el destí de moltes excursions de castellarencs i castellarenques. || X. VILAREGUT

L’hostal de Les Arenes en una imatge del 1960. Al fons es poden veure els primers cingles del parc. || ARXIU MUNICIPAL

de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ac-
tualment compta amb una superfície 
protegida de 13.694 hectàrees repar-
tides entre dotze municipis: Castellar 
del Vallès, Matadepera, Rellinars, Sant 
Llorenç Savall, Terrassa i Vacarisses 
(Vallès Occidental); Granera i Monis-
trol de Calders (Moianès) i  Mura, Ta-
lamanca, el Pont de Vilomara i Roca-
fort i Sant Vicenç de Castellet (Bages). 

Després d’un primer pla d’orde-
nació del parc el juliol del 1972 amb la 
declaració de parc natural per part 
de l’Estat espanyol, el 1982 es va apro-
var un nou pla especial per aturar el 
creixement de les urbanitzacions que 
l’envoltaven, ampliant-se el seu àmbit 
fins a 9.638 hectàrees protegides. El 
1987  la Generalitat de Catalunya, que 
el 1985 havia promogut la llei d’espais 
naturals, va aprovar un nou decret de 
parc natural i el 1998 es va ampliar de 
nou la superfície protegida, amb un 
nou pla especial que sumava 4.055 
hectàrees més fins a la delimitació ac-
tual de 13.694 hectàrees, de les quals 
1.347 corresponen al municipi de Cas-
tellar del Vallès.

Aquest any 2022, els ajunta-
ments de Castellbell i el Vilar i Vi-
ladecavalls han demanat formar-ne 
part i Terrassa, Vacarisses, Rellinars, 
Sant Vicenç de Castellet i Matadepe-
ra han sol·licitat ampliar el seu perí-
metre de protecció.

incendis forestals

El parc natural ha patit dos grans in-
cendis recentment: el d’aquest juliol al 
Pont de Vilomara i Rocafort, amb una 
afectació de 464,90 hectàrees de l’àm-
bit del parc. Aquest incendi ha afec-
tat especialment la vall del Flequer, un 
espai actualment cobert de bosc de pi 
blanc però on hi havia hagut vinya fins 
l’arribada de la fil·loxera.

També l’agost del 2003 es va 
produir un gran incendi que va afec-
tar especialment la zona de Granera, 
Monistrol de Calders, Mura i Sant Llo-
renç Savall. Aquest incendi va cremar 
4.600 hectàrees i va provocar la mort 
de cinc persones. La part més afecta-
da va ser la zona de la riera de la vall 
d’Horta, al municipi de Sant Llorenç 
Savall, i el 10% de les 13.694 ha que for-
men el Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i la serra de l’Obac.

celebració dels 50 anys

Durant la X Trobada d’Estudiosos 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
que se celebrarà el 23 de novembre, 
està previst fer un acte institucio-
nal. Altres activitats previstes són 
una acció de voluntariat, el 17 de se-
tembre, amb el Cercle de Volun-
taris dels Parcs Naturals, i, el 3 de 
desembre, Dia Internacional de la 
Discapacitat, una jornada divulga-
tiva, sobre l’accessibilitat als espai 
naturals, amb tallers, rutes i itinera-
ris amb cadira Joëlette,  als entorns 
de la Casa Nova de l’Obac. La clo-
enda dels actes es preveu ja el 2023 
amb la inauguració d’una exposició 
permanent al Centre d’Informació 
del Coll d’Estenalles.

+ PARC

L’acció popular va 
aturar la urbanització 
d’El Girbau i Cadafalch

Era la dècada del 70 del segle XX i a 
Castellar, com a moltes poblacions 
del voltant, havien sorgit diverses 
urbanitzacions de tipus residencials 
als afores del poble. En moltes de les 
iniciatives immobiliàries d’aquests 
sectors, els promotors privats 
d’urbanitzacions havien actuat sense 
valorar quins efectes podien produir en 
l’entorn natural tot i que s’emparaven 
en la legalitat llavors vigent. Tanmateix, 
durant la transició democràtica, 
l’execució de nous projectes va 
comptar amb l’oposició de sectors 
de la població molt conscienciats 
en la preservació dels boscos i de la 
muntanya limítrof al terme municipal.

És el cas de la urbanització que s’havia 
de fer a El Girbau, sobre la urbanització 
del Racó i l’anomenada zona d’influèn-
cia del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i de l’Obac. Allà, en 150 hectàrees 
de bosc, el constructor Antoni Barata 
projectava construir cases “a sota 
mateix de la cinglera d’Els Plecs del 
Llibre”, remarca Josep Llinares, un 
dels veïns que van aconseguir aturar 
les obres “que pretenien enllaçar amb 
Matadepera, que de fet està a uns 500 
metres”. El castellarenc admet que 
“uns quants anàvem fora d’hores a 
inutilitzar les màquines” i l’estat de la 
urbanització  estava tan avançat que 
“ja hi havia voreres i carrers ja fets”. En 
el cas de Can Cadafalch, la urbanització 
avançava per sota de la masia, “hi havia 
canalització per portar aigua i fins i tot 
hi havia pals elèctrics pintats de verd”, 
recorda Llinares, que afegeix que els 
constructors de l’època tenien “una 
política de fets consumats i pensaven 

que després ja es legalitzaria tot”. 
El nou consistori democràtic va donar 
suport en el ple del dia 2 novembre del 
1979 a un manifest que havia elaborat 
la Coordinadora de Salvaguarda del 
massís de Sant Llorenç del Munt i de 
la Serra de l’Obac, el qual demanava 
la paralització provisional de totes les 
urbanitzacions legals o il·legals situ-
ades dins del parc, zona d’influència i 
rodalies. La coordinadora, constituïda 
l’agost de 1978, estava integrada per 
diverses entitats excursionistes i ecolo-
gistes del Vallès, entre elles la Comissió 
Cívica de Castellar. La tasca conjunta 
entre Comissió Cívica i l’Ajuntament, 
aleshores presidit per Emili Altimira, 
va culminar amb la paralització de les 
obres que el promotor havia iniciat 
sense permís municipal. De fet però, 
les raons d’aquesta actuació no es 
devien a la manca de llicència sinó al fet 
que aquesta urbanització es trobava 
situada a la zona d’influència del parc.
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El 19 de juliol del 2012 es va declarar 
un incendi a la zona de Can Font que 
va cremar tres hectàrees a la zona de 
Can Font i del turó del Llop. Quan els 
bombers estaven remullant la zona 
afectada pel foc un membre de l’ADF 
d’Ullastrell el Roure, Josep Salvador 
Trilla, es va començar a trobar ma-
lament fins que va perdre el conei-
xement. De fet, es va intentar reani-
mar-lo in situ. 

Tot i ser traslladat de seguida 
amb helicòpter fins el Parc Taulí de 
Sabadell no se li va poder salvar la 
vida. Segons apuntaven fonts dels 
Bombers, Trilla va morir d’un atac 
de cor fulminant. Les mateixes fonts 
dels Bombers també van subratllar 
que la mort de l’ADF no ha tingut re-
lació amb l’extinció de l’incendi i que 
s’ha produït per causes naturals.

Record per a l’ADF  mort 
fa 10 anys a Can Font

El mes d’octubre d’aquell ma-
teix any ja es va un fer un homenatge 
a Trilla en el camí que surt del quilò-
metre 22,5 de la carretera de Terras-
sa (C-1415), just davant de la urbanit-
zació de Can Font. Des d’aleshores, 
cada 19 de juliol els ADF de Castellar 
van a netejar i a condicionar la zona 
per tal que familiars i amics puguin 
anar a recordar-lo al lloc, i hi dipo-
siten un ram de flors en record de 
Trilla. Però el dimarts 19 de juliol, 
en complir-se deu anys justos de la 
seva mort, l’homenatge, a més del 
ram de flors, va consistir en la col-
locació d’un tronc amb unes parau-
les escrites en record del company 
de l’ADF el Roure: “Aquí va caure una 
fulla al Roure ara fa 10 anys. Els teus 
companys ADF. Castellar del Vallès, 
juliol del 2022”.   J. RIUS

TERRITORI | COMMEMORACIÓ

El tronc col·locat el dia 19 per l’ADF de Castellar en memòria del company mort. || ADF

L’Ajuntament de Castellar es-
trenarà el 3 de setembre un nou 
espai de lleure adreçat a caste-
llarencs i castellarenques amb 
diversitat funcional que tinguin 
entre 12 i 45 anys. Es tracta de 
Sortim!, un servei que té per ob-
jectiu que els participants matei-
xos proposin activitats del seu 
interès per dur-les a terme els 
dissabtes a la tarda.

Així, amb aquesta inicia-
tiva, “el que pretenem és que 
aquestes persones tinguin un 
espai de lleure en què se sen-
tin còmodes i que els ofereixi 
poder fer les activitats que re-
alment els interessen”, ha ex-
plicat la regidora de Diversitat 

Sortim, nou espai de lleure per a 
persones amb diversitat funcional

DIVERSITAT FUNCIONAL | LA FÀBRICA

Funcional, Anna Margalef. L’espai 
funcionarà cada dissabte de 17 a 20 
hores, i tindrà l’equipament juvenil 
La Fàbrica com a punt de trobada. 
Des d’aquí s’aniran fent sortides per 
assistir als esdeveniments o propos-
tes que s’hauran marcat en el calen-
dari. Tot i que el servei és gratuït, 
s’haurà de satisfer el preu de l’acti-
vitat que es dugui a terme en cada 
ocasió (per exemple, d’anar a un con-
cert, al teatre o al cinema).
 Per poder formar part de Sortim!, les 
persones interessades han d’omplir 
un formulari que s’ha habilitat al web 
www.castellarvalles.cat/sortim. Cal 
assenyalar que les inscripcions, que 
són limitades, s’atendran per ordre 
d’arribada.  || REDACCIÓ

El Grupo Poveda, que ofereix 
el  servei d’emmagatzematge 
per a empreses, ha obert noves 
instal·lacions al polígon indus-
trial Pla de la Bruguera. L’em-
presa s’ha instal·lat en una nau 
completament aïllada que ocupa 
un espai total edificat de 2.400 
metres quadrats.  Moltes em-
preses tenen necessitats es-
pecials d’emmagatzematge de 
productes voluminosos, o ex-
cedents de productes. Moltes 
vegades requereixen un espai 
addicional que la majoria de les 
empreses no tenen. Per aquest 

L’empresa d’emmagatzematge 
Grupo Poveda s’instal·la a Castellar

EMPRESA | PLA DE LA BRUGUERA

motiu, Grupo Poveda ofereix a les 
empreses un espai d’emmagatze-
matge per als seus productes, cosa 
que permet alliberar espai de les 
seves instal·lacions. Els avantat-
ges d’aquest servei estan sobretot 
en l’estalvi d’espai que tindrà l’em-
presa sense haver de  renunciar a 
cap producte.

El Grupo Poveda a més s’en-
carrega de tenir el sistema de segu-
retat adequat per evitar furts i pro-
tegir el contingut emmagatzemat.
Aquest nou centre s’uneix al que ja 
té en funcionament a Martorelles, al 
Vallès Oriental.  || REDACCIÓ
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Tendència alcista en obra nova
Segons l’Informe Anual de la Comarca, el 2021 Castellar va iniciar la construcció de 100 habitatges i va acabar-ne 53 

El Consell Comarcal ha presentat 
l’Informe Anual de l’habitatge al 
Vallès Occidental en què, en gene-
ral, es constata que empitjoren les 
dificultats d’accés i manteniment 
de l’habitatge: augmenten l’esforç 
econòmic de compra i lloguer d’ha-
bitatge i pugen els desnonaments. 
Les persones residents a la comar-
ca destinen al voltant del 33% del 
sou a pagar la hipoteca. Pel paga-
ment del lloguer dediquen, aproxi-
mament, la meitat de la renda fa-
miliar (47%).

Dins de la comarca, existeixen 
diferències entre municipis en el ni-
vell d’esforç econòmic de compra i 
lloguer. Tot i això, a tots els munici-
pis, tret de Badia del Vallès, es de-
dica més del 40% de la renda dis-
ponible a pagar la mensualitat del 
lloguer (llindar que marca sobre-
càrrega de cost de l’habitatge). A 
4 municipis es destinen més de la 
meitat dels ingressos: Sant Cugat 
del Vallès, Palau-solità i Plegamans, 
Vacarisses i Castellbisbal. Castellar, 
en canvi, és a la part baixa de l’ín-
dex d’esforç econòmic (28,8%) jun-
tament amb Sentmenat (24%), Ma-
tadepera (25,3%) i Terrassa (29,5%). 

Aquestes dades permeten que 
Castellar estigui entre els municipis 
amb menys risc d’exclusió residen-
cial juntament amb Terrassa, Ma-
tadepera i Sentmenat.

construcció

En relació amb la construcció, en 
el cas de Castellar l’any 2021 es van 
iniciar 100 habitatges i se’n van aca-
bar 53, números absoluts que situen 
el municipi en llocs capdavanters 
a la comarca, en un nivell similar a 
Barberà o Rubí. L’informe detalla 
la mitjana d’habitatges que s’estan 
construint per cada 1.000 habitants: 
a Castellar és de 4,1, la tercera més 
alta del Vallès després de Palau-so-
lità i Plegamans (6,2) i Matadepera 
(4,8). La mitjana d’habitatges aca-
bats el 2021 també situa Castellar 
a la part alta de la comarca (2,1).

compravenda i lloguer

El mercat de compravenda també 
mostra força vigor a Castellar 
del Vallès si mirem la mitjana per 
cada 1.000 habitants. Vacarisses 
se situa en primer lloc amb 16,7 
transaccions per cada 1.000 ha-
bitants (118 transaccions), segui-
da de Viladecavalls amb 16,3 (124 
transaccions) i Castellar del Vallès 
amb 13,5 (amb una gens menyspre-
able xifra total de 333 transacci-
ons). Cal tenir en compte, per cali-
brar aquestes dades, que Terrassa 
i Sabadell, les capitals de la comar-
ca, van fer 2.820 i 2.323 transacci-
ons, respectivament.

El cas del lloguer a Castellar 
són figues d’un altre paner: el ritme 
de les transaccions de lloguer són de 

  J.G.

Dades principals referides a Castellar de l’Informe Anual sobre Habitatge fet pel Consell Comarcal. || FONT: CONSELL COMARCAL

les més baixes de la comarca (menys 
de 5 per cada 1.000 habitants). En 
concret, l’any 2021 es van formalit-
zar 225 contractes de lloguer, contra 
les 333 compravendes d’habitatge. 
Això vol dir que el pes del lloguer en 
el mercat immobiliari sobre el total 
de transaccions fetes en un any és 
del 40,3% a Castellar, quan la mit-
jana vallesana és del 60,5% i la ca-
talana del 65,6%.

El 2021 el preu mitjà d’un llo-
guer a Castellar es va situar en els 
695,46 euros, 30 euros per sota de 
la mitjana comarcal, xifra lleugera-
ment superior a la de Sabadell (667 
euros). Cal tenir en compte que du-
rant el 2021 va estar en vigor la llei 
de contenció de preus del lloguer 
per als municipis categoritzats com 
a mercat tens, entre els quals hi ha 
Castellar. Això va fer que només 
mitja dotzena de municipis de la 
comarca visquessin augments del 
lloguer i, en el cas de Castellar, es 
va experimentar una lleugera bai-

xada de l’1,3%. En canvi, l’evolució 
dels darrers cinc anys sí que ofe-
reix una pujada del 10,6% de mitja-
na del metre quadrat d’habitatge de 
lloguer, només dos punts per sota 
de la mitjana del Vallès Occidental. 

evolució dels preus

El 2021, el preu de compravenda 
comarcal se situava en 2.327,24 €/
m2 de mitjana, inferior al de la pro-
víncia de Barcelona (2.784,92 €/m2) 
i superior al del conjunt de Catalu-
nya (2.265,53 €/m2). El preu de com-
pravenda mostra una tendència a 
l’alça des del 2015 en tots els terri-
toris. En aquest període el preu a 
la comarca ha augmentat un 55,6%, 
molt superior a l’increment de la 
província de Barcelona (+32,4%) i al 
del conjunt de Catalunya (+27,1%).

A Castellar el preu mitjà (€/m2) 
és de 2.050,27 euros, gairebé 300 
euros per sota de la mitjana comar-
cal. També està una mica per sota 
de Sabadell (2.077 euros) i bastant 

333
TRANSACCIONS

225
CONTRACTES

El preu mitjà de compravenda de la comarca

s’ha incrementat un 38,4 %
El preu mitjà de lloguer de la comarca ha

augmentat un 10,69 % en cinc anys

81,9 %
transaccions 
d’habitatge
de segona mà

40,3 %
pes del lloguer 
en el mercat 
immobiliari

La població resident

dedica el 28,8 %
dels ingressos 
a pagar la hipoteca

La població resident

dedica el 44,2 %
dels ingressos 
a pagar el lloguer

CONSTRUCCIÓ

COMPRAVENDA LLOGUER

2020-2021 2020-2021

2.050,27 
€/m2

695,46
€/mes

3,5 % 1,3 %

HABITATGES
INICIATS

100
HABITATGES
ACABATS

534,1 habitatges iniciats per 
cada 1.000 habitants,
similar a Catalunya (1,9)

2,1 habitatges acabats per
cada 1.000 habitants,
superior a Catalunya (1,8)

INFORME ANUAL DE L’HABITATGE - 2021 CASTELLAR DEL VALLÈS

per sobre de Terrassa (1.923 euros). 
El municipi de la comarca amb 

el preu mitjà anual del metre qua-
drat de compravenda més elevat 
és Sant Cugat del Vallès (4.035,10 
€/m2), amb una diferència significa-
tiva respecte a la resta de municipis 
i al voltant d’un 40% superior a la 
mitjana comarcal. A continuació, se 
situen Ripollet (2.973,49 €/m2), Cer-
danyola del Vallès (2.830,42 €/m2), 
Sant Quirze del Vallès (2.766,90 €/
m2) i Matadepera (2.674,27 €/m2). 
Entre els municipis amb el preu de 
compravenda més baix destaquen 
Sentmenat (1.657,44 €/m2) i Badia 
del Vallès (1.1.571,11 €/m2). 

Tot i la tendència a l’alça dels 
darrers anys, entre el 2020 i el 2021 
a Castellar el preu del metre qua-
drat de l’habitatge va baixar un 
3,5%. De fet, només hi ha 3 muni-
cipis vallesans més on el preu va 
baixar: Sabadell (-1,6%), Terrassa 
(-1,6%) i Badia (-11,8%). La majoria 
de municipis van experimentar pu-

jades 1 punt per sobre de la mitja-
na comarcal (+0,5%). Si analitzem 
l’evolució dels darrers cinc anys del 
preu del metre quadrat, aquest ha 
augmentat a la comarca un 35,6%. 
En el cas de Castellar, la variació 
va ser del 38,4%. En els dos casos, 
el creixement està molt per sobre 
de la mitjana catalana (13,5%) i pro-
vincial (15,5%).

certificació energètica

Al Vallès Occidental, el 36,5% de les 
edificacions residencials cadastrals 
han estat certificades energètica-
ment (en total, 139.140). Els muni-
cipis amb una proporció més ele-
vada d’edificis amb certificats en 
relació amb el seu  parc residencial 
cadastral són  Matadepera (43,6%), 
Sant  Cugat del Vallès (43,4%), Ter-
rassa (38,3%) i Castellar del  Vallès 
(37,9%). A continuació, se situen 
Rubí, Castellbisbal i Sabadell, tots 
amb percentatges per sobre de la 
mitjana comarcal.  
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L’Ajuntament de Castellar aplicarà 
a partir de la tardor una nova orde-
nança de mobilitat. El text té com a 
finalitat impulsar una mobilitat sos-
tenible en el marc del compromís de 
l’administració i la ciutadania amb la 
transició ecològica i la lluita contra 
el canvi climàtic. La nova regulació 
busca posar fi a l’hegemonia del ve-
hicle a l’espai urbà i per primera vega-
da integra totes les formes de mobili-
tat: des d’anar a peu, fins als mètodes 
més moderns com ara els vehicles de 
mobilitat personal (VMP) que, com en 
altres municipis, han anat guanyant 
presència a la vila. Segons explica el 
tinent d’alcalde de Territori i Soste-
nibilitat, Pepe González, l’ordenança 
aposta per “la pacificació i la con-
vivència a l’espai públic dels dife-
rents tipus de vehicles i vianants”. 
Els seus eixos centrals són “la recu-
peració de l’espai públic per a via-
nants, el foment de l’hàbit de des-
plaçar-se a peu per Castellar, la 
reducció d’emissions de gasos con-
taminants que generen els vehicles 
a motor i el foment de vehicles sos-
tenibles com ara la bicicleta”.

L’ordenança de 
mobilitat, a la tardor

bicicletes, patinets elèctrics i vmp 
Un dels aspectes més significatius del 
text és que els patinets elèctrics, les bi-
cicletes i altres VMP han de circular 
obligatòriament per la calçada com la 
resta de vehicles, sense superar els 25 
km/h, i per tant no poden anar per la 
vorera ni pels passos de vianants. 

En cas que circulin per espais 
compartits amb els vianants, com ara 
parcs públics, àrees de vianants o car-
rers de plataforma única, ho hauran de 
fer respectant la preferència de pas dels 
vianants i adequant la seva velocitat a 
la de les persones. 

De la nova normativa també des-
taca que bicicletes i VMP no es podran 
conduir utilitzant el telèfon mòbil o por-
tant auriculars, comportaments que es 
poden sancionar amb multes de fins a 
200 euros. A més, estaran obligats a 
sotmetre’s a tests policials per compro-
var si els conductors condueixen sota 
els efectes de l’alcohol o d’estupefaents.

En el cas dels patinets elèctrics 
i altres VMP només podran circular 
amb una sola persona, serà obligato-
ri l’ús del casc i quan es condueixin de 
nit hauran d’estar equipats amb llums 

A la tardor, els patinets hauran de circular per la calçada sense superar els 25 km/h.  || A. S. A.

i timbre, i la persona conductora haurà 
de dur roba reflectant. 

 Les bicicletes podran transpor-
tar càrrega, persones i mascotes mit-
jançant l’ús de remolcs homologats. 
Quan el conductor sigui major d’edat 
també podrà transportar menors de 7 
anys amb una cadireta addicional ho-
mologada. Els menors de 16 anys hau-
ran de portar casc necessàriament en 
tots els casos. Per als majors de 16 anys, 
l’ús del casc en vies urbanes només és 
recomanable però no obligatori.

D’altra banda, quant als vehicles 
considerats com a joguines (patinets 
no elèctrics, patins o monopatins) no 
podran circular per la calçada i sí que 
ho podran fer per la vorera, els carrils 

bici, els carrers de plataforma única 
i les àrees de vianants, respectant 
sempre el pas a peu de les persones i 
allunyats de les façanes per evitar en-
surts i accidents.

L’ordenança també estableix 
quins són els límits de velocitat per-
mesos segons la tipologia de les vies 
públiques que s’utilitzin. Així, el límit 
genèric de velocitat a 30 quilòmetres 
per hora serà aplicable a totes les vies 
urbanes a excepció de les rondes de 
Llevant i de Tolosa i els carrers de la 
Garrotxa i del Bages, situats al Pla de 
la Bruguera, on el límit és de 50 quilò-
metres per hora. Als carrers de plata-
forma única la limitació de velocitat 
serà de 20 km/h.  || REDACCIÓ

Títols de 
transport 
més barats

MOBILITAT | BONIFICACIÓ

L’Autoritat del Transport Metropo-
lità (ATM) ha acordat la reducció del 
preu dels principals títols de trans-
port públic integrat. Els nous preus 
s’aplicaran en la compra de títols des 
del dia 1 de setembre fins al 31 de de-
sembre del 2022. El descompte serà 
del 50% en el preu dels títols integrats 
més recurrents: els abonaments men-
suals (T-Usual) i els trimestrals per a 
joves menors de 25 anys (T-Jove), així 
com les seves versions per a famílies 
monoparentals i nombroses, i el títol 
per a persones en situació d’atur. Pel 
que fa a la T-Casual no s’aplicarà el 
descompte complementari i tindrà 
un descompte del 30%. Els títols in-
tegrats que no varien de preu són: T-
Familiar, T-Grup i T-Dia. També s’apli-
carà, tal com va avançar el Govern 
espanyol,  una bonificació del 100% 
als títols de Renfe Bonotren de 10 vi-
atges i els abonaments mensuals i tri-
mestrals de Rodalies, que fins a finals 
d’any seran gratuïts. Tots els títols in-
tegrats caducaran el 15 de gener del 
2023 i la rebaixa de tarifes serà apli-
cada tant als títols magnètics com 
als títols amb tecnologia T-Mobilitat. 

 || REDACCIÓ

MOBILITAT | VIA PÚBLICA
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El PP condemna els 
actes a Can Carner

El PP ha expressat la seva més 
“enèrgica condemna” dels inci-
dents viscuts els darrers dies a Can 
Carner, “on s’han produït diversos 
actes vandàlics i un veí ha resultat 
amb una ferida lleu”. En un comuni-
cat, la presidenta local, Alicia García 
i el portaveu Agustí Bernad critiquen 
l’acció del veí que va arrencar pan-
cartes contra els pisos de la Playtex 
però tampoc consideren admissible 
que algú es prengui la justícia per la 
seva mà. Els populars adverteixen 
que “aquests incidents, que espe-
rem que siguin fets aïllats, posen 
de manifest un problema que de-
nunciem fa temps, la insuficient 
dotació de policia local”. Al seu 
parer, el succés també denota que 
sobre el projecte de la Playtex “no 
s’han donat explicacions acura-
des”.  || REDACCIÓ

Desmantellen a Castellar un laboratori 
per tractar haixix a gran escala

Agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional accedint a una de les naus on van fer les detencions. || CEDIDA

El 9 de juny, veïns i treballadors de la zona 
de Can Carner van veure un fort desple-
gament de membres de la Policia Nacio-
nal i la Guàrdia Civil. En aquell moment 
s’estava duent a terme una operació ba-
tejada com a Marte-Pompeyo que ha 
permès desarticular una organització 
criminal dedicada al tràfic internacio-
nal de drogues que, a banda de Castellar, 
també estava establerta a altres pobla-
cions de la província. El més destacable 
és que s’ha desmantellat a Can Carner 
el primer laboratori de l’Estat per trac-
tar haixix a gran escala, en un concret, a 
una nau del carrer Terra Alta.
L’operació, segons ha fet públic aquest di-
jous la Policia Nacional, ha suposat també 
la detenció de 13 persones de nacionalitat 
espanyola, suïssa i marroquina, alguns 
d’ells violents i armats. La investigació, 
a més de les detencions, ha implicat fins 
a un total de 12 escorcolls a municipis de 
l’entorn de Barcelona com Sabadell, Vic, 
Granollers, Badalona o Santa Eulàlia de 
Ronçana. L’organització aprofitava la ca-
pacitat logística que havia creat al voltant 
de l’haixix per, a més, rebre drogues sin-
tètiques procedents de l’Amèrica del Sud 
i distribuir-les posteriorment a Europa.

 Redacció

Segons expliquen els cossos de segure-
tat espanyols, les investigacions van ar-
rencar al gener a una nau de Castellar on 
van detectar una possible important ac-
tivitat relacionada amb el tràfic de dro-
gues. A partir d’aquí, un cos conjunt de 
Guàrdia Civil i Policia Nacional va dur a 
terme una operació que va permetre in-
terceptar diversos transports de droga 
per carretera fets amb camions que te-
nien Castellar com a destinació amb gai-
rebé 300 quilos de marihuana.
Posteriorment, ja a l’abril, les autoritats 
mexicanes van detectar un enviament des 
d’Amèrica del Sud a la nau investigada a 

L’operació policial feta 
per la Guàrdia Civil i 
la Policia Nacional ha 
implicat la detenció 
de 13 persones 

Castellar amb uns 50 quilos d’MDMA, 
fet que posava de manifest que aquesta 
organització podia comprar i distribuir 
diversos tipus de droga aprofitant el seu 
amplia desplegament logístic. Va ser el 
9 de juny quan finalment es va realitzar 
l’operatiu policial amb unitats especia-
litzades en aquest tipus d’intervencions 
i que va suposar el desmantellament de 
la infraestructura i diverses detencions.
En tot el procés s’ha intervingut un total 
de 800 quilos de marihuana, 55 d’haixix, 
4,5 quilos de cocaïna més de 1.305 plantes 
de marihuana, uns 140.000 euros en efec-
tius, 2 pistoles i una rèplica de fusell.  

Quantitat de  
marihuana que 
es va intervenir 

en l’operació 
policial

QUILOS

800

CAN CARNER | SUCCESSOS

Ara Toca vol  més 
seguretat ciutadana

Ara Toca Castellar titlla de fet “ex-
tremadament greu” l’incident vis-
cut a Can Carner, on es va produir 
un enfrontament entre veïns amb 
una presumpta agressió. “A més, 
ens han arribat testimonis de 
robatoris a domicilis i altres de-
lictes”, afirmen en un comunicat, 
motiu pel qual Ara Toca “ha dema-
nat a l’Ajuntament explicacions i 
transparència en relació amb els 
protocols de seguretat”. “Apos-
tem per oferir solucions que aju-
din a fer un poble més segur i 
tranquil”, afirmen.  || REDACCIÓ

BREUS
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30 llocs de feina per 
al nou súper Supeco

S’obren inscripcions 
a la Fira Street Market

La cadena de supermercats Supe-
co –del grup Carrefour– obrirà al 
mes de setembre una botiga a l’an-
tic espai que ocupava Mercadona al 
carrer Portugal, al costat de l’actual 
Consum i fent façana amb la B-124. 
És per això que ha fet arribar al Ser-
vei Local d’Ocupació de Castellar 
del Vallès una oferta de feina amb 
30 llocs de treball de cara a l’obertu-
ra del súper.

Les persones interessades a 
accedir a un d’aquests llocs es pot 
adreçar al Servei Local d’Ocupació 
al carrer Portugal, 2-B (Espai Tolrà) 
abans del dia 2 d’agost, de dilluns a 
divendres de 9 a 13 h.

Les entrevistes de selecció es 
faran la setmana del 22 d’agost, i 
el Servei Local d’Ocupació roman-
drà tancat del 8 al 19 d’agost, amb-
dós inclosos. La incorporació als 
llocs de treball està prevista pel 
dia 1 de setembre.

Els llocs a ocupar són caixa, re-

posició, producte fresc i forn. Des de 
Supeco assenyalen que es valorarà 
experiència en el sector. L’accés al 
lloc de treball també comportarà una 
formació inicial de dues setmanes a 
Terrassa, motiu pel qual també es 
valorarà disposar de vehicle propi.

cadena en expansió

El Supeco de Castellar és una de les 
botigues que el grup Carrefour està 
obrint aquest any arreu de l’Estat 
espanyol. La seva expansió inclourà 
obrir fins a 16 botigues a Espanya i, 
d’aquesta manera, arribar a un total 
de 40 establiments a tot l’Estat.

L’estratègia de la cadena mul-
tinacional francesa és reactivar jus-
tament la marca Supeco com a for-
mat de proximitat però vinculada a 
preus de producte econòmic. De fet, 
el concepte de súper pot recordar els 
inicis de Lidl i Aldi a Espanya, quan 
van explotar al màxim l’anomenat 
hard discount.    || REDACCIÓ

La Fira Street Market 2022, or-
ganitzada per l’Associació de Co-
merciants de Castellar, Comerç 
Castellar, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la vila, torna a Cas-
tellar del Vallès el diumenge 11 de 
setembre del 2022, coincidint amb 
la Festa Major de Castellar del Va-
llès. L’esdeveniment s’instal·larà 
als carrers Sala Boadella, Hospital 
i Montcada des de les 10 del matí 
fins les 20 hores.

Les inscripcions per partici-
par en la fira es van obrir el 13 de 
juliol i hi ha temps per apuntar-s’hi 
fins al divendres 2 de setembre. La 
convocatòria s’ha obert a tots els 
comerciants, autònoms i artesans 
de Castellar del Vallès i també d’al-
tres poblacions. Per tal inscriure’s 
a l’esdeveniment cal omplir el for-
mulari d’inscripció facilitat per 
Comerç Castellar, disponible en 
paper al despatx de l’associació a 
l’edifici d’El Mirador, i, en format 
digital, a la web de l’associació de 

comerciants www.comercastellar.
cat. També es pot trobar al web mu-
nicipal de l’Ajuntament de Caste-
llar del Vallès, a més de la norma-
tiva de participació.

El cost de participació en 
l’Street Market és de 30 euros per 
als comerciants de Castellar del 
Vallès i de 40 € per als paradistes 
de fora de la vila. Per als socis de 
Comerç Castellar és gratuït. Per 
a qualsevol dubte o per rebre més 
informació sobre la fira podeu po-
sar-vos en contacte amb l’organit-
zació al correu comercastellar@
comercastellar.cat o als telèfons 
639 43 42 80 o 93 714 67 39.

Com ja és habitual, aquest es-
deveniment se celebra cada any co-
incidint amb la Festa Major local, 
amb l’objectiu de promoure l’activi-
tat comercial dels sectors presents 
a Castellar. És una cita ineludible 
per als vianants que passegen pel 
carrer el diumenge de Festa Major.  

  || REDACCIÓImatge interior d’un Supeco, molt similar al que tindrà Castellar. || SUPECO

L’any passat, a causa de les restriccions, la fira es va fer a la plaça d’El Mirador. || J. RIUS

Els interessats es poden adreçar al Servei Local 
d’Ocupació per a una feina de cara a setembre

L’esdeveniment se celebrarà l’11 de setembre 
als carrers Sala Boadella, Hospital i Montcada

OCUPACIÓ | OBERTURA COMERÇ CASTELLAR | FIRA

El volum
d’ingressos 
marcarà 
la quota 
d’autònoms

ECONOMIA | FISCALITAT

El Govern central aplicarà noves 
quotes als treballadors autònoms, 
segons el decret llei aprovat pel Con-
sell de Ministres, que impliquen re-
baixar els trams per a qui menys in-
gressa. Govern i patronals del sector 
han acordat després de gairebé un 
any negociant rebaixar a 200 euros 
el 2025 la quota mínima per al tram 
més baix –qui ingressa menys de 670 
euros nets mensuals– i fixa en 590 
euros la quota per als que ingressen 
més de 6.000 euros nets mensuals. 
Fins a arribar a aquests llindars s’ha 
proposat una reducció progressiva 
de la quota als que guanyen menys 
i, d’altra banda, un augment també 
progressiu als que facturen més.  

El 2025, la quota 

mínima mensual per 

a qui ingressi menys 

de 670 euros serà 

de 200 euros

D’aquesta manera, per exemple, els 
que ingressen per sota dels 670 euros 
hauran d’abonar una quota de 230 
euros el 2023 i de 225 euros el 2024.

Aquesta nova gestió del que 
recapta l’administració suposa tota 
una revolució per un sector molt he-
terogeni. Els treballadors autònoms 
podran modificar la seva quota cada 
mes en funció dels ingressos que 
hagin aconseguit. Per als autònoms 
que menys ingressen suposarà es-
talviar-se 94 euros menys que ara al 
mes quan s’apliqui el 2025 la quota de 
200 euros. En l’altre extrem, els que 
guanyen més de 6.000 euros faran 
front a 296 euros d’afegit per quota 
l’any 2025.  || REDACCIÓ
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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.

A la darrera revista L’Actual del 22 al 
28 de juliol del 2022, núm. 668, a la pà-
gina 23, postals de Castellar, es publi-
ca una fotografia de la façana de l’antic 
bar Sant Jaume, situat a la carretera de 
Sant Llorenç. Al peu de la fotografia es 
publica un text el qual té algunes erra-
des i que vull aclarir.
La Fonda Sant Jaume, Servei de Begu-
des i Menjars, va ser fundada per Jaume 
Manyosa i Clusellas en una finca que 
havia comprat el 1865, que feia canto-
nada amb el carrer de Sant Jaume i la 
carretera de Sant Llorenç, on va edi-
ficar una casa i la fonda que va regen-
tar fins a la seva mort el 1878, posteri-
orment es van fer càrrec del negoci els 
seus descendents, Mañosa-Sampere i 
després Mañosa Boadella, i de forma 
temporal va ser regentat per llogaters.
Amb la mort de Tomàs Mañosa Sam-
pere, el 15 de desembre del 1933, els he-
reus van decidir llogar el cafè, bar i fonda 
Sant Jaume a Joan Gibert Altes, que es 
va fer càrrec del negoci i que va regentar 
fins a la seva mort, quan van continu-
ar els seus hereus, ja que la llei d’arren-
daments urbans així ho contemplava.
Prego que el text del peu de la fotogra-
fia sigui esmenat d’acord amb les dades 
que li facilito.
Salutacions cordials

Aclariments a la foto de 
l’antic bar Sant Jaume 
publicada en l’edició 668

 Jaume Manyosa i Ribatallada, 

rebesnet del fundador

 Joan Juni*

 Rafa Homet*

quests dies molts cas-
tellarencs comença-
ran les seves vacan-
ces d’estiu. Unes 
setmanes per des-

connectar de la rutina diària de 
tot l’any, gaudir de tota la família i 

 tomàquet de penjar, 
formatge de la Roca 
del Cor de Can Padró, 
oli d’oliveres de Cas-
tellar o qualsevol pro-

ducte del sector primari produït a 
un lloc on arribem amb una cami-
nada des de casa.
Marc Castellnou, cap del cos de 
bombers especialitzat en l’extinció 
d’incendis forestals i un referent 
mundial en la matèria, responia 
clarament a una entrevistadora de 
TV3 demanant-li quant temps feia 
que no menjava cabrit de ramade-
ria extensiva. Si no es consumeix 
cabrit, no hi pot haver pastors. Si 
no hi ha pastors ni pagesos, no es 
llauren pastures i conreus. I si no 
es conrea la terra, una massa de ve-
getació nova, amb el pi blanc com a 
protagonista, ho envaeix tot i es con-
verteix en una bomba incendiària.
Aquest és el paisatge que hem triat 
tenir, i en veiem les conseqüències A

O

Bones vacances

La mongeta del ganxet, 
altre cop

Amb els canvis d’estacions també 
solen variar els aliments que pre-
nem. I a l’estiu, i a vegades asso-
ciats amb les vacances, són habi-
tuals els batuts ‘Beguda cremosa 
feta de fruita batuda i suc de frui-
ta, llet o iogurt’ (els famosos smo-
othies de l’anglès), sucs o liquats, 
que estan fets també a base de 
fruites i/o hortalisses, però sense 
llet ni iogurt. Entre aquests últims 
els sucs verds són molt populars.

Els aparells per fer-los són la bate-
dora (no *batidora) i la liquadora.

Així més sòlid tenim la crep i la 
gofra (acabada amb a i no amb e). 
En aquest cas els aparells per fer-
los són la crepera i la gofrera.

El Servei d’Assessorament  del CPNL 
ofereix la revisió gratuïta de textos 
breus de difusió pública per a entitats, 
empreses i particulars. castellarva-
lles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

Per llepar-se’n els dits

continua a la pàgina 11

Ahora hace un mes que murió mi 
suegro, Domingo Clusella Ginestos, 
bombero voluntario y boscater. He 
buscado en diccionario de catalán 
y la definición de boscater es: ‘Per-
sona que hace leña en el bosque’, 
definición que yo creo incorrecta.
Siempre explicaba que ellos limpi-
aban y clareaban el bosque y traba-
jaban para un tal Barata. 
Ahora que el tema de incendios está 
en boca de todos, yo me pregunto si 
existe todavía este oficio y si traba-
jan para alguien, algún propietario, 
como decía Jaume Perich: “Cuan-
do el monte se quema, algo suyo se 
quema, Sr. conde”, o el propietario 
es el municipio.
No sé de quién es la obligación  de 
limpiar u obligar a limpiar los bos-
ques, incluso el espacio de bosque 
que ocupan las líneas de alta ten-
sión, causantes según dicen de 
muchos de estos incendios.
Tampoco sé si son provocados, la 
pena que se le impone al piróma-
no, pero creo que no debe ser muy 
ejemplarizante cuando  no se acaba 
con el problema. Esta semana subí 
al Puig de la Creu y aquello es depri-
mente, el bosque está sucio, lleno 
de poda sin retirar, ramas y arbus-
tos secos, espero que no ocurra nin-
guna desgracia.

Recordando la figura de 
los ‘boscaters’

 Antonio Bullón

LA  FOTO

Els campaments de refugiats sahrauís es troben ubicats a la regió de Tinduf, 
territori desèrtic cedit per Algèria. En aquesta zona van haver de fugir mi-
lers de sahrauís quan el 1975 va començar el conflicte del Sàhara Occidental, 
on va néixer la RASD (República Àrab Sahrauí  Democràtica).
El conflicte ve del moment que Espanya insinua deixar les terres colonitza-
des del Sàhara. Al Marroc no interessava que el Sàhara i Algèria tinguessin 
cap acord i el rei Hassan II va iniciar la coneguda Marxa Verda que no va 
ser més que la invasió marroquina del Sàhara i rebent el suport dels EUA i 
França a qui els interessava més que fos del Marroc que d’Algèria. 
Els sahrauís aspiraven i aspiren  a formar un estat independent, i tot i tenir 
el suport de l’ONU per fer un referèndum a dia D, avui aquest conflicte no 
s’ha resolt. El Govern espanyol, a més a més s’ha desentès del conflicte i les 
últimes notícies són que es posicionen a favor del Marroc.
Dues famílies castellarenques han participat en aquest projecte i han aco-
llit 2 infants. Els infants, que van arribar el dijous 21 de juliol, s’estaran fins 
a principis de setembre a la nostra vila. 
Per qüestions de la pandèmia de Covid aquest any van començar els tràmits 
amb retard. Això va fer que els infants arribessin 3 setmanes més tard del 
previst, amb la qual cosa molts dels actes previstos, com les rebudes insti-
tucionals als ajuntaments respectius, s’han hagut de suspendre. 
Des de l’associació es fa una crida a la ciutadania a participar de cara la se-
güent edició del projecte. Per fer-ho, només cal posar-se en contacte amb 
l’associació www.valleswilaia.org  || TEXT I  FOTO:   FAMÍLIES ACOLLIDORES

‘Vacances en pau’ a Castellar del Vallès

El quiosc de la plaça d’El Mirador ha estat decorat amb 8 fotos histò-
riques de la vila. Segons informava l’Ajuntament, una de les fotografi-
es emprades –la que acompanya aquest escrit– mostra el passeig de la 
plaça Major l’abril del 1970 però no es va atribuir cap autor. Aquest escrit 
vol aclarir que l’autor és Ramon Mas Sallés, a qui se li agraeix la cessió. 

Aclariments a la foto del quiosc de la plaça d’El Mirador

Hem de procurar obrir bé els ulls i ado-
nar-nos de tot allò bé i bo que fa la nos-
tra parella per nosaltres.
El ritme de vida d’avui, sovint, no ens 
deixa pensar prou per reconèixer i ado-
nar-nos com cal del que passa al nos-
tre costat, tot i ser tan pròxim i íntim.
Llavors, és quan hem de reaccionar 
i veure amb claredat tot el que fa per 
nosaltres i reconèixer-ho afectivament, 
entusiàsticament i amb gran sinceritat.
La nostra parella s’ho mereix, hem de 
reconèixer-ho; així, i això, a més, l’esti-
mularà a perfeccionar-se i fer més per 
nosaltres i, en compensació, igualment 
nosaltres per a ell o ella.
Si nosaltres actuem així, la nostra 
convivència millorarà i s’allargarà in 
aeternum!

Procura veure tot el que 
fa la teva parella per tu

 Antoni Comas

del lloc escollit per passar aquests 
merescuts dies de descans.
Alguns aniran a la magnífica costa 
mediterrània per gaudir del mar i 
poder sufocar aquesta calor intensa 
que ens ha tocat aquestes últimes 
setmanes. La brisa marina i l’anar 
i venir de les onades ens ajuda a re-
laxar-nos per recuperar forces. Al-
tres preferiran anar a la muntanya, 
per fruir de la natura i la tranquil-
litat que ens aporta. Els més aven-
turers viatjaran per conèixer altres 
països i les seves cultures i tradi-
cions, tots aquests coneixements i 
experiències ens enriqueixen com 
a persones i ens ajuden a valorar 
el que tenim. També n’hi haurà qui 
es quedaran aquestes setmanes a 
Castellar. Jo seré un d’ells, per mo-
tius de feina durant molts anys no 
hem pogut fer les vacances ni al ju-
liol ni a l’agost, ens havíem d’espe-
rar fins al setembre ,quan la feina 
ja davallava. També és un bon mes 
per fer-les, no hi ha tanta aglome-
ració de gent i els preus són més 
raonables. Tot i ser fora al setem-
bre, cada any per la Diada procu-
rem desplaçar-nos des d’on estem 
per participar en la manifestació 
i aquests últims anys, d’ençà que 
soc a Junts per Castellar, per col-
laborar amb els actes que s’orga-
nitzen aquí a Castellar.
Aquest any moltíssima gent ha 
aprofitat per sortir també els caps 
de setmana previs a les vacances. 
I és que després de dos anys amb 
moltes restriccions, teníem molta 
necessitat de poder fer el que ens 
agrada. Desitgem que tothom passi 
unes bones vacances, ens retrobem 
el setembre.

* Responsable comunicació Junts per 

Castellar
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opinió

ntre els anys 1933 i 
1934 Edicions del Fo-
ment de Turisme i de 
la Producció Nacio-
nal, amb seu a Bar-

celona, publicava en dos volums 
Catalunya Ilustrada. Guia del Estiue-
jant*, on la gran majoria de pobles i 
ciutats de Catalunya explicaven als 
futurs lectors i, posteriors turistes, 
les belleses naturals que la població 
podia oferir si hom volia passar-hi 
els dies de lleure. 
Castellar del Vallès és una de les po-
blacions que, en aquesta guia, apor-
ta més informació i imatges. El text 
és obra de Lluís Montagut i les foto-
grafies són de Lluís Vergés. En pa-
raules de Montagut la vila “és con-
siderada una de les poblacions més 
belles i sanitoses de Catalunya pels 
seus afores magnífics coberts de ve-
getació exhuberant, amb molta bos-
cúria i gran nombre de fonts d’aigua 
perfectament potable exportantse-
la d’alguna d’elles i gosa d’un clima 
privilegiat degut a la seva especial 
situació geogràfica”. 
Lluís Montagut dona una visió ge-
neral de la població i repassa la his-
tòria de la vila d’una manera molt 
acurada, i després fa un repàs més 
breu sobre altres matèries com 
poden ser el turisme, les comuni-
cacions, la producció, l’agricultu-
ra, el comerç, les obres i serveis 
fets i en execució, els edificis més 
destacats de la població i com és 
Castellar en l’actualitat (l’actuali-
tat del 1933).
De l’article destaquen la gran quan-
titat de fotografies tant d’indrets, 
paratges i edificis del terme com 
també anuncis de botigues i em-
preses de tota mena, des de per-
ruqueries a botigues de queviu-
res i cafès, passant per empreses 
de teixits, estacions de servei, ca-

  Guia de Castellar. || JOAN MUNDET

Una guia per a l’estiuejant

E PLAÇA MAJOR

SÍLVIA SÁIZ
Arxivera Municipal

 Ignasi Giménez*

rriben les vacances 
d’estiu i el merescut 
descans per agafar 
forces de cara al se-
tembre i el nou curs. 
Forces que seran ne-

cessàries perquè ens esperen mesos 
de molta feina, de posar en marxa 
un bon grapat de projectes i de de-
senvolupar i tancar d’altres que ja 

A
Un estiu per 
carregar piles

La vila “és 

considerada una   

de les poblacions 

més belles i 

sanitoses de 

Catalunya”

ve de la pàgina 10

mions de transport... 
La guia incideix en el fet que tots els 
establiments anunciats a la publica-
ció estant altament recomanats per 
a tots els possibles clients, siguin es-
tiuejants o turistes. En l’apartat de 
Castellar destaquen l’Hostal de Les 
Arenes que s’anuncia “rodeijat de 
boscos, riquíssimes aigües. Excel-
lent servici de Restorant i magní-
fiques habitacions” i, a més, amb 
“servici d’autos ‘La Vallesana SA’” 
i també l’anunci de l’Ex-Monestir 
del Puig de la Creu “a 800 metres 
sobre el nivell del mar, tot rodejat 
de boscos, riquíssimes aigües mine-
rals, servici tot l’any de Restaurant 
i magnífiques habitacions. A 45 mi-
nuts de Castellar i amb carretera en 
projecte”. Apartat especial també 
mereix l’anunci de la companyia La 
Vallesana SA, fundada el 1914. L’em-
presa oferia els seus cotxes per fer 

turisme i també es podien llogar per 
a excursions. L’empresa comunica-
va la població de Castellar amb al-
tres poblacions: Barcelona, Artés, 
Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant 
Feliu de Codines i Gallifa. L’anun-
ci destaca els horaris de cada una 
d’aquestes línies. 
El text publicat en aquesta guia ens 
pot recordar una publicació que 
l’any anterior, el 1932, havia editat 
l’Ajuntament de Castellar; una me-
mòria redactada pel secretari de 
l’Ajuntament Josep Valls Janer on, 
en paraules textuals, “es recullen 
les obres realitzades o projectades 
pel primer Ajuntament republicà 
d’aquesta població”. En poc més de 
10 pàgines es fa un recorregut en 
què es van desgranant les diferents 
actuacions que vol tirar endavant 
l’Ajuntament i on també es detalla 
la situació econòmica del municipi 

presidit per Antoni Tort. 
Menció especial té el projecte de 
construcció d’edificis escolars, la 
futura escola Emili Carles-Tolrà, en 
aquells moments sense nom. En la 
memòria consten els plànols tant de 
l’escola de nens com la de les nenes 
i també els plànols del futur mer-
cat municipal que s’havia de cons-
truir entre els carrers Major i Cen-
tre amb pedra de la localitat.Ara, a 
punt de començar les vacances d’es-
tiu, segur que tenim un moment per 
mirar el nostre entorn amb uns al-
tres ulls. Descobrim el nostre mu-
nicipi tal com no fa massa temps 
ho feien els estiuejants que venien 
a Castellar buscant l’aire pur, la na-
tura i el benestar. Gaudim del temps 
de lleure i... 
bones vacances!

 *Títol original de la publicació

hem endegat.
De moment, estem perfilant els 
darrers serrells de la Festa Major, 
que volem recuperar amb tota la 
seva esplendor després dels dos 
anys de restriccions a causa de 
la pandèmia. Una vegada més 
cal destacar la força de les nos-
tres entitats, que ens han permès 
presentar un programa amb més 
de cent activitats.
A la tornada tenim altres rep-
tes importants, com fer reali-
tat la creació de nous habitatges 
públics de lloguer que permetin 
ajudar els joves de Castellar, però 
també les persones grans o les 
famílies monoparentals del nos-
tre poble, a trobar un lloc digne 
on viure sense haver de marxar 
a un altre municipi. 
Igualment esperem que la millo-
ra de les comunicacions, un dels 
grans reptes de la nostra vila, rebi 
un impuls amb la connexió amb 
les rondes Vallès i Nord de Sa-
badell. Una reivindicació que fa 
molts anys que fem i que sembla 
que finalment veu la llum.
No ens oblidarem tampoc de la 

piscina d’estiu, un projecte que 
malauradament s’ha vist ajornat 
a causa del daltabaix que ha supo-
sat la pandèmia, però que després 
de l’estiu reprendrem amb força.
Mantenim l’aposta per desplegar 
tot el potencial mediambiental 
que tenim. Millorant la capaci-
tat de reciclar, impulsant els des-
plaçaments a peu o en bicicleta, 
apostant per les energies renova-
bles i fomentant la recuperació i 
l’ús lúdic, social, productiu i am-
biental del riu Ripoll.
També seguim amb l’aposta de 
millorar l’espai públic, seguirem 
amb l’arranjament de carrers, 
places i parcs.
Sense oblidar-nos de la millora 
de l’educació i de la lluita per la 
igualtat dels homes i les dones.
Farem tot el que calgui per fer de 
Castellar un poble obert, plural, 
divers i amable.
Perquè mantenim intactes les 
nostres ganes de fer poble.
Que tinguem molt bones vacan-
ces d’estiu!

*Alcalde

da i Can Sant Pere es manté grà-
cies a l’activitat econòmica que 
genera aquesta varietat autòc-
tona de mongeta. És a dir, gràci-
es a la DO de mongeta del ganxet 
tenim la zona esportiva més gran 
i usada del municipi i un esplèn-
did paisatge en mosaic que gene-
ra gran quantitat d’esplèndides 
fotos a Instagram i una excel·lent 
prevenció d’incendis.
Mantenir calderes de gas a les 
instal·lacions públiques suposa ge-
nerar beneficis al règim algerià en 
el millor dels casos o a l’oligarquia 
de l’esfera Putin en l’altre. Escal-
far aquests espais amb biomassa 
dels boscos del rodal de Castellar 
té una inesperada dimensió geopo-
lítica, a banda de promoure l’eco-
nomia i la millora de la sostenibi-
litat ambiental.
En la més petita escala, una ama-
nida de tomàquets del Brunet amb 
oli d’oliveres de Castellar i un tall 
de carn de xai del ramat de Mata-
depera o de vedella ecològica de 
Gallifa amb unes mongetes del 
ganxet, regat amb un DO Pla de 
Bages (i, a partir d’aquí, les alter-

cada estiu: grans incendis fores-
tals, que no són desastres naturals 
sinó la conseqüència de l’abando-
nament de camps i conreus.
Afegim-hi les urbanitzacions fruit 
d’una determinada lògica urbanís-
tica del segle passat, però que són 
allà i demanen una especial aten-
ció i, sobretot, franges perimetrals 
de seguretat com marca la llei (i 
que les franges es facin abans, si 
us plau, que aquest any a Caste-
llar s’han fet especialment tard).
El mercat i el sistema capitalista 
actual no posen en valor moltes 
de les coses que estimem, com els 
boscos, camps i turons que envol-
ten el nostre municipi. Això vol dir 
que el sector públic, les adminis-
tracions, hem d’actuar per prote-
gir i promocionar aquests espais 
perquè siguin sostenibles econò-
micament. Promocionar la mon-
geta del ganxet, per exemple, té un 
alt valor afegit, perquè tot el sis-
tema de camins de Can Casama-

natives veganes i/o sense alcohol 
que vulguin) són la millor contri-
bució quotidiana per prevenir in-
cendis i mitigar el canvi climàtic.
Bon estiu i que la calor ens sigui 
lleu, ens retrobem al setembre.

*Portaveu d’ERC
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actualitat història

El castellarenc Joan 
Muntada va llogar 
un apartament a 
Barcelona per no 
perdre’s els Jocs

Amb 22 anys, volia viure tota l’esplen-
dor dels Jocs Olímpics. L’octubre del 
1991, l’actual mestre pastisser Joan 
Muntada ja va comprar les entrades 
de les competicions esportives que no 
es volia perdre: les d’atletisme, que 
se celebraven a l’Estadi Olímpic, les 
de natació a les piscines Bernat Pi-
cornell i entrades per veure el dream 
team nord-americà en acció al Pave-
lló Municipal d’esports de Badalona 
amb autèntiques estrelles com Larry 
Bird, Magic Johnson, Scottie Pipen 
o Patrick Ewing.

“Vaig comprar les entrades 
una mica  sense saber quins equips 
jugarien. Vaig fer la tria pensant 
que els Estats Units passarien les 
eliminatòries i els seus partits es 
disputarien en horaris de màxima 
audiència i ho vaig encertar”, ex-
plica Muntada. El procés per com-
prar les entrades era força feixuc, 

Records vius de la cita 
olímpica de Barcelona’92

perquè primer s’havia d’omplir una 
sol·licitud –aleshores no hi havia in-
ternet ni mòbil–, esperar una respos-
ta a través d’una carta i efectuar el 
pagament al banc Banesto –avui en 
dia absorbit per Banco Santander–
i, “després de tot això, t’emporta-
ves les entrades a casa”.

Comprades les entrades, el se-
güent era assegurar-se un lloc per 
dormir a Barcelona durant la cele-
bració dels Jocs. “Vam llogar amb 
els amics un pis per viure el dia i les 
nits olímpiques”, assegura Munta-
da, que afegeix que el van aconseguir 
llogar “a través d’una senyora de 
Castellar que sabíem que tenia un 
pis a Barcelona que utilitzaven els 
estudiants, però que estava lliure 
els mesos de juliol i agost”.

La rutina durant aquests quin-
ze dies de Jocs, entre el  25 de juliol i 
el 9 d’agost del 1992, era llevar-se al 
matí, veure quines entrades tenien 
per a aquell dia i anar cap al lloc on 
es disputaven. I si durant el matí no 
tenien entrades, “la nit abans ha-
víem sortit  a viure la nit olímpi-
ca, que era bestial, perquè veies 
els esportistes de festa”. A disco-
teques d’aleshores com el Nick Ha-

A dalt, l’estadi olímpic en una jornada d’atletisme i a baix, les piscines Bernat 

Picornell on es disputaven les proves de natació de Barcelona 92. || J. MUNTADA

vanna o Velvet “ens havíem trobat 
un jugador porto-riqueny que era 
del Barça durant dues nits segui-
des”, recorda el castellarenc. L’en-
demà, un dels diaris feia referència 
a aquestes sortides nocturnes dels 
esportistes: “Esta noche unos de-
portistas de Puerto Rico han lle-
gado a altas horas de la noche en 
un lamentable estado de embria-
guez a la Villa Olímpica”.

Muntada també recorda que  
va presenciar el rècord del món de 
400 metres tanques “que feia molt 
de temps que no s’havia batut, i 
em sembla que va tardar 20 anys 
més en batre’s”. En la seva memòria, 
també  hi ha present una avinguda 
Maria Cristina abarrotada de gent, 
de molts turistes, sobretot nord-
americans. A Muntada encara li ve 
a la memòria el dia que un turista 
nord-americà volia fer-se amb la seva 
samarreta del dream team –que va 
comprar en una botiga de les Corts–
sol·licitud a la qual es va negar el  cas-
tellarenc. La samarreta, que enca-
ra conserva Muntada, és ara un bé 
molt preuat i, sens dubte, forma part 
dels records ben vius d’uns Jocs que 
van marcar tendència.  || JORDI RIUS
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Nicole Castillo, pedalant per un somni

Dedicar-se professionalment al món 
de l’esport no és gens senzill, i menys 
si aquest esport és tan dur com el ci-
clisme en qualsevol de les seves va-
riants. Nicole Castillo ho sap i es de-
dica en cos i ànima a la seva passió, 
el ciclisme de muntanya, per poder 
arribar al somni de viure’n professi-
onalment.

En l’esport, arribar a l’excel-
lència mai és fàcil, són massa els sa-
crificis que s’han de fer i no tothom 
està disposat a pagar aquest preu: 
perdre part de la joventut per la dedi-
cació absoluta, no tenir un oci com la 
resta i sovint ser lluny dels éssers es-
timats en moments clau com aniver-
saris, festes, etc. No és casualitat que 
sovint arribin només un reduït grup 
d’escollits, aquells que estan disposats 
a dedicar-se en cos i ànima i renunci-
ar a plaers més habituals per rendir 
al màxim en l’esport triat. Aquesta 
és la situació en la qual es troba la ci-
clista Nicole Castillo, que amb només 
18 anys és a un pas de fer el salt a la 
categoria sub-23, l’avantsala de l’ar-
ribada a l’elit.

Castillo va començar a competir 
amb només 13 anys, després d’aficio-
nar-se a un esport que li ve de genèti-
ca, ja que el seu pare, Cristian Casti-
llo, va ser ciclista professional també 
de modalitat off road. Era inevitable 
que la Nicole s’aficionés tard o d’ho-
ra a la muntanya, on a poc a poc es va 
fer lloc en la competició fins a culmi-
nar la seva progressió amb el Campi-
onat de Catalunya de cross country 
olímpic (XCO) el 2021, el de ciclocròs 

Nicole Castillo és una de les grans promeses de la BTT catalana i ja ha guanyat diversos campionats de Catalunya. || CEDIDA

La jove ciclista castellarenca de BTT és a un pas de ser professional, una ambició per a la qual fa anys que lluita

(CX) el 2020 i 2021, i un subcampio-
nat d’Espanya d’XCO el 2019, a més 
de participar en moltes curses in-
ternacionals amb bastant èxit. “En 
la primera cursa vaig acabar plo-
rant, literalment, ja que no espera-
va trobar-me la quantitat de salts 
que vaig trobar-me en el circuit, 
però al final li vaig trobar el punt i 
vaig començar a créixer”, explica 
la ciclista, que a més de tenir un en-
trenador, perfecciona la tècnica jun-
tament amb el seu progenitor.

Els bons resultats li van servir 
per entrar a ser corredora de l’equip 
filial del Massi, un dels més impor-
tants de la modalitat, en què partici-
pa en les proves internacionals i espa-
nyoles, mentre que en l’àmbit català 
ho fa amb el Biking Point. L’any que 
ve farà el salt de la categoria júnior a 
sub-23, on ja es podrà mesurar amb 
les professionals. “Quan ja vas arri-
bant als podis, els equips et veuen 
i et fan ofertes. Encara no estic en 
categoria UCI, però estic en un bon 
equip per poder créixer i fer el salt”.

Castillo ha fet del paisatge na-
tural de Castellar i l’entorn el seu 
circuit d’entrenament i sovint se la 
pot veure escalfant per la zona més 
plana de Colobrers o fent servir el 
Puig de la Creu com a punt d’alçària 
i el descens dels Bombers com a lloc 
tècnic. Una mitjana diària d’entre 
dues i quatre hores sobre la bicicle-
ta, a banda de les feines de gimnàs. 
“T’hi has de posar seriosament, ja 
que tot compta: el menjar, els en-
trenaments, etc.”, remarca la ci-
clista de muntanya, que aquest any 
es va perdre la fase final del Campi-
onat d’Espanya a Candeleda (Ávila) 

  Albert San Andrés

per Covid, de manera que es va que-
dar sense l’oportunitat de revalidar 
el títol del 2021.

La BTT, com qualsevol altre 
esport individual, és una pràctica 
que requereix molta dedicació i di-
ferents sacrificis: “És difícil com-
paginar l’esport amb la vida nor-
mal de qualsevol persona. No puc 
anar sempre que vull a la piscina o 
a sopar, ja que he d’entrenar. Això 
fa que alguns amics s’allunyin, tot 

i que els amics de veritat sempre 
són al teu costat. La gent que no fa 
esport moltes vegades no ho arri-
ba a entendre”.

Viure del ciclisme a Espanya 
és complicat, però fer-ho de la BTT i 
sent dona, encara ho és més, tot i que 
no és impossible, amb la condició que 
un equip potent es fixi en tu. “Aquest 
any continuaré estudiant per tenir 
al darrere un suport que m’ajudi si 
no puc dedicar-me a la bici. Viure 

d’això es pot fer, però és complicat. 
Encara hi ha petites desigualtats 
entre homes i dones, com els hora-
ris de les curses. Nosaltres correm 
amb els màsters i això ens crea un 
problema a l’hora de competir”.

El somni de la Nicole és cada ve-
gada més a prop i només el temps i els 
resultats diran si es pot complir. De 
moment, entrena i treballa com mai 
per poder aconseguir ser professio-
nal del seu esport preferit.  

Les futbolistes castellarenques 
Ana Hernández i Chari Márquez 
han decidit fer un canvi d’aires per 
a la nova temporada i totes dues 
canviaran d’equip. Hernández, que 
la temporada passada va tenir una 
curta aventura a l’Inter de Milà per 

tornar de nou a Espanya, ha fitxat 
per l’SD Huesca de Segona Divisió, 
mentre que Márquez torna a un dels 
clubs que la va veure créixer en el 
passat, el Manu Lanzarote, on arriba 
després de diverses temporades al 
Seagull badaloní de Segona Divisió.

Ana Hernández a l’SD 
Huesca i Chari Márquez 
al Manu Lanzarote
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El CB Castellar ja té perfilada la plan-
tilla de cara a la temporada que ve, 
i els nous fitxatges ja han pogut en-
trenar-se sobre el parquet del pave-
lló Puigverd.

Com ja va avançar el president 
Josep Bordas fa unes setmanes, a la 
pujada al primer equip de Pau Fi-
gueras i la compaginació entre pri-
mer i segon equip de Pol Latorre, 
Izan Romero i Aleix Canalís s’han 

Els reforços es donen a conèixer
Les incorporacions ja treballen amb els companys abans de vacances

BÀSQUET | C. CATALUNYA

L’atleta castellarenca Gina Torres  de 
la UA Terrassa va competir en el cam-
pionat estatal de marxa sub-16, en què 
va aconseguir un quart lloc, després 
de ser penalitzada. La pista Yago La-
mela d’Avilés (Principat d’Astúries) 
va acollir el Campionat d’Espanya de 
pista sub-16, en què la fondista va ar-
ribar després de proclamar-se cam-
piona del triplet català en els campio-
nats de ruta, pista coberta i aire lliure.

La fondista va acabar la cursa 
en primera posició, però va rebre 
tres avisos durant la cursa, cosa que 
la va fer penalitzar 30 segons, de ma-
nera que va caure fora del podi. Amb 
un temps final de 15:01,44, Paula Car-
rasco (Atletismo Axati) va ser la gua-
nyadora amb 14:31,94, seguida de Sara 
Sospedra (València CA) amb 14:44,14 
i Paula Álvarez (Ciudad de Lugones) 
amb 14:49,51.   || REDACCIÓ

Gina Torres, campiona 
sense premi a l’estatal

ATLETISME | UA TERRASSA

de sumar les incorporacions d’Eloi 
Cano, germà del també jugador del 
primer equip Santi, David Coromi-
nas, Jordi Gorina i Carlos Jiménez. 

Cano és un base polivalent que 
prové del Sant Josep de Badalona 
i que també pot jugar per fora de 
la zona, mentre que Corominas ha 
passat pel Joventut i el Manresa, i 
pot jugar d’aler i escorta. Gorina és 
base i Jiménez pivot. Ambdós van 

jugar a la Pia abans d’un any sabàtic. 
Isidre Travé, un clàssic de les 

banquetes del Vallès, arriba per di-
rigir el nou projecte, provinent de la 
Pia de Sabadell, juntament amb Te-
resa Obis, que farà feines de delega-
da. L’equip ja coneix quins seran els 
seus rivals la temporada que ve al 
grup 3 de Copa Catalunya, en què es 
mantindrà el gruix dels equips de la 
temporada passada.  || A.S.A.

Les noves incorporacions ja han començat a entrenar amb els seus companys del CB Castellar. || A. S. A.

Torres en el campionat estatal de marxa sub-16 disputat a Avilés. || UAT

esports
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La quarta prova de la temporada 
del Campionat d’Espanya de mun-
tanya, va ser decisiva perquè el pilot 
Xavi de la Vega aconseguís senten-
ciar matemàticament el campionat 
de Classe 4, en què s’ha imposat en 
la primera participació en l’estatal. 
Chantada (Lugo) va ser la seu d’una 
cursa que va arreplegar un gran ni-
vell de participants i en què el cas-
tellarenc ja es veu adaptat per com-
plet al campionat.

La Ribeira Sacra va ser l’es-
cenari d’una nova cursa del nacio-
nal de muntanya, en què l’AltaPer-
fumeria Team va tornar a destacar 
per deixar lligar el primer dels títols 
als quals opta. Amb una temperatu-

De la Vega assegura la victòria

Xavi de la Vega amb el seu Seat León Cup a Chantada (Galícia), on va assegurar la primera plaça en C-4. || CEDIDA

El castellarenc ja és campió de Classe 4 en el nacional de muntanya

MOTOR | C. ESPANYA MUNTANYA

El pilot David Jaén, present 
en l’R7 Cup de Motorland

David Jaén amb la Yamaha R7 Cup de l’YVS Sabadell amb la qual va participar. || CEDIDA

MOTOR | COPA

ra inicialment freda –de 17 graus–, 
les primeres passades de dissabte 
van tenir una adherència compli-
cada, però, tot i això, De la Vega va 
aprofitar la sortida de pista de l’an-
dorrà Gerard de la Casa i l’absència 
de l’Audi RS5 DTM de José Antonio 
López-Fombona per aconseguir el 
primer lloc de Classe 4 i el quart ab-
solut en turismes.

Les dues mànegues de diu-
menge van servir per millorar els 
registres del dia anterior, però això 
no va ser suficient per obtenir el pri-
mer lloc de classe, ja que es va que-
dar a 1,637 segons de diferència del 
Mitsubishi EvoX de Francisco Mi-
guel Jiménez. El resultat final va 

ser un tercer lloc en TC, un segon 
de classe i sisè absolut de turismes, 
“un resultat molt lluitat pel Xavi, 
que continua millorant dia a dia 
amb el León SuperCup MK2. Molt 
contents per tornar amb un bon 
resultat i sencers a casa, després 
d’una cursa amb molta compe-
tència”, com va reconèixer el cap 
d’equip, Albert de la Vega.

De la Casa (Ford Fiesta) va ser 
el vencedor en turismes, seguit de 
José Antonio Alonso (Ginetta 50) i 
Sergio Vallejo (Porsche 997 GT3).

A només dues curses d’acabar 
el campionat (Totana i Eivissa), el 
pilot de Castellar deixa lligat el títol 
de Classe 4.  || A. SAN ANDRÉS

L’experiència acumulada en curses 
com les 24 hores de resistència de 
Catalunya han permès al pilot David 
Jaén ser present en el Campionat 
d’Espanya de Superbike, en què va 
participar amb l’equip YVS Sabadell 
en la Yamaha R7 Cup, a la cita de Mo-
torland Aragó a Alcanyís.

Jaén, un veterà del motociclis-
me i actualment, gerent del taller cas-
tellarenc David Automoció al Pla de 
la Bruguera, va reviure els seus mi-
llors anys en competició com a part 
de l’equip YVS, que amb la Yamaha 
de 700 cc amb el número 16 es va mos-
trar molt regular durant tot el cap de 
setmana, tot i ser una competició a la 
qual no està habituat.

El pilot va marcar el 10è i l’11è mi-
llor registre en els lliures de dissab-
te, mentre que en els cronometrats 
decisius va ser 11è, sortint des de la 
quarta línia de la graella. En cursa 
era novè, a 1,08.253 del guanyador, 
Eric Molina.

Aquest resultat li va permetre 
sortir en tercera línia en la segona 
cursa, disputada el diumenge, en què 
va continuar mostrant la seva gran 
consistència amb una nova excel·lent 
vuitena posició a 1:16,580 del més 
ràpid, Matías G. Pérez.

La cursa a Aragó li ha permès a 
Jaén treure’s l’espina de la retirada en 
les 24 h amb l’equip del Castellarnau 
per avaria mecànica. || A. SAN ANDRÉS
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· Tres ascensos en només una 
temporada. Espectacular.
Cal reconèixer que és una alegria 
enorme. Però si els separes un a un, 
veus que no és una gran sorpresa. El 
projecte que es va començar amb 
Darío Martínez aquesta temporada 
aviat es va veure que portaria grans 
alegries al futbol sala. En el cas del sè-
nior A de vòlei, la temporada passada 
ja ens vam quedar a les portes de l’as-
cens i enguany era l’objectiu. No es va 
poder celebrar en pista, però com va 
dir Rubén Miranda, quedant tercers 
les matemàtiques t’acaben ascendint, 
com així ha estat. Potser en el sènior 
femení és on ens ha agafat més per 
sorpresa, però tampoc era estrany 
pensar en un possible ascens a prin-
cipis de temporada.

· Dos d’ells en vòlei, una secció 
amb un creixement imparable.
Fa uns anys, un boig castellarenc va 
tenir la idea de crear una secció per 
donar cabuda a un esport en auge com 
el vòlei. Miranda va plantar una lla-

“Els tres ascensos no són una sorpresa”

 Albert San Andrés

El president de l’FS Castellar ha viscut 
un final de temporada d’èxits en què 
els sèniors del club han aconseguit el 
ple d’ascensos, en vòlei i futbol sala

ENTREVISTA

Jorge Barbero

vor que el club ha anat cuidant. Des-
prés d’aquests anys s’està veient el 
fruit d’aquest esforç. Cal pensar que 
la secció va començar del no-res, amb 
gent amb moltes ganes que es va anar 
formant dia a dia per arribar on som 
ara. M’atreviria a dir que els bojos que 
van començar a entrenar en el Casal 
no havien jugat un partit federat en 
la vida. Però gràcies a les ganes que 
hi van posar i a la bona feina de les di-
rectives que han passat, es va aconse-
guir formar una secció amb cara i ulls. 

· El juvenil també ha anat a fases!
Un altre exemple que les coses s’es-
tan fent bé. Els sèniors són la punta 
de l’iceberg, però el més important 
és treballar amb la base. Si es treba-
lla la base en condicions, els èxits en 
sèniors arriben sols. He tingut la sort 
d’entrenar amb part d’aquests júni-
ors i veure’ls les cares el dia que es va 
conèixer que tenien el bitllet per anar 
a jugar a Galícia no té preu. Veure a 
nois de 16 i 17 anys emocionats amb 
l’esport és el que fa que valgui la pena 
deixar-se l’ànima pel club.

· Això deixa entreveure la bona 
feina de base que s’hi fa.
La base és la part més rellevant. Cal 
pensar que el vòlei és un esport que 
en general es comença a jugar a una 
edat avançada. En futbol o altres es-
ports, veus nens de cinc anys practi-
cant-los. En canvi, en el vòlei no és fins 
als 10-12 anys quan es comencen a ad-
quirir les qualitats físiques i tècniques 
per practicar-lo amb una certa conti-
nuïtat. Per això s’ha de treballar efi-
caçment des que es comença, ja que 
no tenim tant marge. S’ha de cuidar 
la base des del primer dia.

· De fet, ara mateix ja hi ha més 
equips de vòlei que de futsal!
Això és anecdòtic, som un club, dues 
seccions (tres si comptem el pàdel) 
i el més important no és qui té més 
equips. El més rellevant és aconse-
guir que la gent s’identifiqui amb l’FS 
Castellar quan cadascú triï l’esport 
que vulgui practicar. Enguany, veure 
integrants de la secció de vòlei anar 
al Blume a animar el sènior de futsal 
i viceversa, en les fases d’ascens del 
vòlei, això és el ressenyable. Les dues 
seccions porten el mateix escut i els 
mateixos colors. Hi haurà anys que 
un tingui més equips que un altre, la 
nostra funció és que tots tinguin la 
mateixa filosofia per educar a través 
de l’esport.

· Com es pot explicar aquest 
‘boom’ del vòlei a Castellar?
Probablement, molts riuran, però 
la sèrie manga Haikyu!! ha tingut 
una gran influència. No saps amb 
la quantitat de gent amb qui he par-
lat que van venir a provar gràcies a 
això! I, d’altra banda, la bona tasca 
del club. No ha estat fàcil, no ho està 
sent i no ho serà, gestionar aquest 
creixement. Créixer suposa tenir 
accés a més hores de pista, més en-
trenadores, més gestions internes... 
i no ens oblidem que a Castellar avui 
dia no anem sobrats d’instal·lacions 
esportives.

· Com es treballa per donar a co-
nèixer l’esport?
Abans de la pandèmia s’organitzava 
amb els instituts de Castellar unes 
jornades en què entrenadors de la 
casa preparaven sessions que s’im-
partien en les hores d’educació físi-

ca. També a través de les jornades 
de la infància o dels campus d’estiu. 
Però cal reconèixer que el que més 
ha donat a conèixer el vòlei aquests 
anys ha estat el boca-orella.

· Vas arribar a la presidèn-
cia a mitja temporada i vas 
substituir Francesc Gallardo. 
Com qualifiques la gestió en 
aquest període?  
Des de la pandèmia, el Francesc ja 
parlava que volia fer un pas al costat 
per temes laborals i personals. Final-

ment, no va ser fins temps després 
que vaig agafar el relleu. Sempre em 
quedaré amb la frase que em va dir 
el dia en què es va fer oficial: “Pensa 
què pots aportar al club”. I això és 
el que intento, aportar el meu gra-
net de sorra perquè l’FS Castellar 
continuï creixent. He de reconèixer 
que no tot està sent fàcil i hi ha dies 
en què em pregunto on m’he ficat. 
Però també és cert que tenim una 
junta que està molt compromesa i 
una figura com la de Dani Ruz que 
ho fa tot més fàcil. 

A més de ser president, Barbero també és jugador del sènior del vòlei. || A. S. A.

esports
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cultura llibres

L’agost ens depara un temps de lleu-
re i de descans que, sovint, no tenim 
ocasió de gaudir la resta de mesos 
de l’any. A L’Actual, hem volgut 
aprofitar-ho per demanar consell 
a les nostres expertes literàries de 
capçalera, perquè llegir sigui, sem-
pre que es pugui, una bona oportu-
nitat per aprendre, descobrir i gau-
dir de les vacances a través dels 
escenaris literaris més sorprenents.

gisela pou

L’escriptora castellarenca Gisela 
Pou aposta per un clàssic francès, 
Madame Bovary, de Gustave Flau-
vert;  també fa un homenatge a Al-
mudena Grandes amb el llibre La 
madre de Frankenstein, i recupera 

Joan Lluís Lluís amb el llibre Junil 
a les terres dels bàrbars, Premi Òm-
nium a la millor novel·la 2021.

josefina llauradó

La també escriptora Josefina Llau-
radó ens recomana Nada, de Car-
men Laforet, de qui diu que és una 
de les millors novel·les del segle XX; 
també ens convida a la relectura de 
Donetes, de Louisa May Alcott; i re-
pesca l’exitosa obra Estranys en un 
tren, de Patricia Highsmith; hi afe-
geix No diguis res, de Patrick Rad-
den Keefe, que parla sobre el con-
flicte d’Irlanda del nord i ens insta 
a endinsar-nos en la novel·la gràfi-
ca George Sand, hija del siglo.

montse gatell

La professora Montse Gatell tria la 
novel·la Musclos per sopar, de Bir-
git Vanderbeke, de la que diu que 
és “una construcció sòlida que es 
manté sense capítols ni paràgrafs 
i un títol molt suggerent”; Aquest 
deu ser el lloc, de Maggie O’Farrell; 
una altra recomanació és El càstig, 
de Guillem Sala, una novel·la àgil 
i descarada; de Kent Haruf, Nos-
altres en la nit, “una punxada a 
l’estómac i mal a la vida que fan 

Prescripcions lectores per a l’estiu
Gisela Pou, Josefina 
Llauradó, Lídia 
Urrutia, Montse 
Gatell i Natàlia 
Cerezo ens 
recomanen lectures

  Marina Antúnez

fet una feinada de documentació 
per mostrar amb pèls i senyals 
(tot, cada peça de diàleg aparent-
ment innocent, està documentat 
i amb moltíssimes notes) com es 
van viure aquells anys a Irlanda, 
a partir del cas de la desaparició 
d’una mare de família”. 

Punta Albatros, la prime-
ra novel·la de Margarita Leoz, és 
un llibre que, segons Cerezo, “re-
sulta refrescant perquè passa a 
la costa atlàntica francesa”. La 
resta és tot intensitat i mestria: un 
metge, de qui anirem coneixent el 
passat, es muda a un far i comença 
una nova vida. Leoz conjuga paisat-
ge i paraules (tant les que es diuen 
com les que no) en una obra que 
remet als més grans, d’Alice Munro 
a Gustave Flaubert.

I aprofitant que és l’any Joyce, 
Cerezo recomana un dels contes 
més famosos de l’autor, Els morts, 
que recentment ha reeditat Navo-
na en format de tapa dura i cober-
ta de tela. Considerat un clàssic del 
segle XX, al conte, que té lloc en un 
sopar una nit de neu a Dublín, es 
conjuguen els moments aparent-
ment senzills que donen sentit a 
l’existència. 

sempre la intolerància i la gelo-
sia”; també Ai, William!, d’Eliza-
beth Strout; Las malas, de Camila 
Sosa Villada, i En aquest món, per 
un moment, somgrandiosos, d’Oce-
an Vuong.

lídia urrutia

L’experta en novel·la negra i promo-
tora del Club de Lectures Dames 
del Crim, Lídia Urrutia, ens re-
comana No apagues la luz, de Ber-
nard Minier. Es tracta d’una novel-
la negra. És cert que aquest gènere 
no entra dins del gènere de terror, 
però també és cert que, després 
de llegir les primeres pàgines de 
d’aquest llibre, no saps si ets da-
vant d’un gènere o un altre, per-
què les imatges que Minier exposa 
estan plenes d’angoixa: ens envolta 
la foscor, la neu, la sang, els llops i 
la solitud. Una solitud paralitzant 
com el dolor de l’escena que es di-
buixa a l’altra banda de la porta que 
obre el comandant Servaz d’aquest 
llibre. Urrutia també ens parla de 
L’última coloma, de Men Marías. De 
nou, una novel·la negra que destaca 
per la cruesa, no només de l’acció 
de la trama central de la novel·la, 
sinó també de les trames secundà-

ries. L’autora descriu certs fets amb 
una duresa que colpeja de valent, 
que et fa mal i et fa sentir el dolor 
(físic i psíquic) que pateixen les di-
ferents protagonistes. La espía de 
cristal, de Pere Cervantes, encara 
en el gènere negre, no és bèl·lica 
ni tampoc una d’espionatge, però 
té molt de tots dos temes. Urrutia 
ens recomana també una novel·la 
històrica, El viatger, d’Albert Gar-
cia Espuche, un llibre que té tots 
els ingredients que conformen una 
gran novel·la històrica: una intriga 
apassionant, l’atmosfera de l’època 
excel·lentment documentada i uns 
personatges que atrapen el lector.  
I ja per últim, ens prescriu un lli-
bre de ciència-ficció, Sinsonte, de 
Walter Tevis, una distopia crítica 
de caire científic en què es constru-
eix un univers dominat per robots 
que controlen la humanitat. 

natàlia cerezo

També per a aquest estiu, l’escrip-
tora Natàlia Cerezo ens fa tres reco-
manacions, totes tres molt intenses, 
de llibres que t’agafen i no et dei-
xen anar. Com Llauradó, la primera 
és No diguis res, de Patrick Radden 
Keefe. Ens apunta que “l’autor ha 

‘Madame Bovary’, recomanació 

de Gisela Pou. || PROA

‘Musclos per sopar’, recomanació de 

Montse Gatell || VIENA EDICIONS

‘Nada’, recomanació de Josefina 

Llauradó. || DESTINO

‘No apagues la luz’, recomanació 

de Lídia Urrutia. || SALAMANDRA

‘No diguis res’, recomonació de 

Natàlia Cerezo. || PERISCOPI
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Els Capgirats tanquen el 
primer tram de la temporada

El diumenge 24, els Castellers de 
Castellar van tancar el primer tram 
de la temporada a la Festa Major de 
Gallecs, on van actuar al costat dels 
Castellers de Mollet. Els Capgirats 
van descarregar-hi un pilar de 4 d’en-
trada, un 3 de 6, un pilar de 4 aixecat 
per sota i un pilar de 4 de sortida. La 
setmana anterior també van actuar 
a la Festa Major de Puigcerdà al cos-
tat dels Castellers de la Cerdanya i 
dels Xics de Granollers.

Ara la colla castellera castella-
renca descansarà unes setmanes i el 
13 i el 14 d’agost actuarà als Angles, al 
Capcir, on se celebra el Festicatal’an-
gles, una festa en què es poden veure 
diverses mostres de cultura popular 
catalana com diables i sardanes, a 
part de castells. Els de Castellar ara 
fa dos estius que no hi poden parti-
cipar a causa de la pandèmia, però 
hi han anat cada any des del 2016.

assajos dilluns i divendres

El 26 d’agost els Capgirats tornaran 
a assajar cada dilluns i divendres a 
les 20.15 a l’Espai Tolrà. La seva pro-
pera cita al Vallès és l’actuació a Sant 
Quirze el 3 de setembre, una actuació 
que també els servirà per començar 
a preparar una de les diades més es-
perades de la colla, la de Festa Major, 
que serà el 10 de setembre a la plaça 
del Mirador.

Ara l’objectiu de la colla és sumar 
nous castellers per poder tenir pinyes 
més nombroses i també incorporar-hi 
canalla, una part clau per carregar tots 
els castells que es proposin i consolidar 
els de sis, sobretot a les actuacions fora 
de casa. A més a més, un dels objectius 
més a llarg termini és poder recuperar 
les estructures de set pisos que van as-
solir abans de la pandèmia.  El 3 de 6 dels Capgirats a la Festa Major de Gallecs. || CASTELLERS DE CASTELLAR

El cap de setmana passat la colla castellera de Castellar va actuar a 
la Festa Major de Gallecs i la setmana anterior, a la de Puigcerdà

 Redacció

TRADICIONS | CASTELLS

Després de vuitanta anys conreant la mateixa terra, la família Solé es re-
uneix per fer junts la que potser serà la seva última collita. Aquest argu-
ment senzill i colpidor és la base de l’argument del fenomen cinemato-
gràfic més important viscut a Catalunya en els darrers anys, el del film 
Alcarràs. En paraules de la directora, Carla Simón, “es tracta d’una his-
tòria sobre la pertinença a una terra, a un lloc. Un drama sobre les per-
pètues tensions generacionals, la superació d’antigues tradicions i la im-
portància de la unitat familiar en temps de crisi”. A Castellar es podrà 
gaudir el dijous 8 de setembre a les 21.30 h, coincidint amb l’inici de la 
Festa Major. Tenint en compte la demanda d’entrades que pot generar 
la projecció a l’Auditori Municipal, ja s’ha obert la possibilitat de fer la 
compra en línia al web de l’auditori de Castellar (https://auditoricaste-
llar.cat/bravo/alcarras/). L’entrada costa 5 euros, però els socis del Cine 
Club tindran entrades per 4 euros.   || REDACCIÓ 

CINEMA | CINE CLUB

RELIGIÓ | ERMITA DE LES ARENES

Ja es poden comprar entrades per a la 
projecció d’‘Alcarràs’ el 8 de setembre

Els Amics de l’Ermita de les Arenes celebren el dijous 8 de setembre la Festa 
de les Marededeus trobades. L’acte, que consistirà en una missa solemne 
concelebrada, tindrà lloc a les 12 h a l’Ermita de Les Arenes. La festa és  un 
acte de pre-Festa Major i podria comptar amb el nou rector de les parròqui-
es de Sant Esteve i sant Feliu, Xavier Blanco, com a oficiant.    || REDACCIÓ 

La Festa de les Marededeus trobades

BREUS
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Els veïns del carrer de Sant Jaume 
trobaven a faltar entaular-se i ballar 
per viure la seva particular revetlla. 
L’Agrupació de Veïns del Pla van cele-
brar la 37a edició de la festa amb mol-
tes activitats per a tots els públics, el 
cap de setmana passat, després de 
dos anys d’aturada obligatòria per la 
pandèmia. “Ha sigut un èxit de par-
ticipació. Mai hi havia hagut tanta 
gent”, valorava el president de l’enti-
tat organitzadora, Joan Juni.

 La gresca de la revetlla del car-
rer de Sant Jaume va començar di-
vendres i va acabar diumenge. Va 
ser especialment emotiu el reconei-
xement que durant el cap de setma-
na es va fer a veïns del carrer que en-
guany han celebrat els 90 anys, com la 
Maria Ramon i la Maria Àngela, a qui 
es va obsequiar amb un ram de flors, 
o el Joan Romeu, a qui es va entregar 
una estilogràfica per donar ales a la 
seva gran afició d’escriure.

 L’esperit de la revetlla és man-
tenir viu el caliu del carrer. Anys en-
rere havia estat una via comercial 
del poble molt transitada, a causa de 

la fàbrica de Can Barba era oberta, 
ja que hi havia tres torns diferents. 
Tot i el pas dels anys i els canvis, les 
revetlles tenen la intenció de no per-
dre el tarannà social del que va ser el 
primer carrer pla, sense pendent, on 
es van construir cases a Castellar, a 
mitjans del segle XIX.

La celebració va començar di-
vendres amb una botifarrada popu-

La revetlla encén el caliu veïnal
La 37a edició de la 
celebració va omplir 
el barri  d’activitats 
durant el cap de 
setmana passat

  Guillem Plans

na, amb un berenar de coques cui-
nades pels veïns i una copa de cava. 
“Ara som els veïns qui donem vida 
al carrer”, assegura Juni. “Estem 
encantats. És un barri molt tran-
quil i hi ha relleu generacional. 
Han vingut nous veïns amb cana-
lla petita”, comenta. Hi ha il·lusió i 
gent per mantenir les revetlles vives 
molts anys més. 

lar i les havaneres del grup Mar En-
dins amb cremat de rom. L’endemà, 
dissabte, la festa va continuar amb 
un bany d’escuma i, posteriorment, 
un sopar popular, que va anar acom-
panyat de l’actuació de Les Senyore-
tes, dos personatges molt semblants 
a les Teresines que van animar l’am-
bient. Hi va haver ball amb la M. Davis 
Band, a més de sorteig de paneres. A 

continuació, un dels músics de la for-
mació es va quedar punxant música 
per acabar d’arrodonir la jornada.  
Diumenge, encara hi va haver una 
xocolatada popular, jocs per a la 
canalla gràcies a la col·laboració 
de la ludoteca, partides d’escacs i 
un taulell gegant, l’actuació del 
Ball de Bastons, un vermut popu-
lar i sardanes amb la cobla d’Oso-

El sopar de germanor de dissabte de l’Agrupació de Veïns del Pla va concentrar nombrós veïnat amb ganes de festa. || Q. PASCUAL

Sant Feliu del Racó han tingut un cap 
de setmana ple d’activitats i festa. Fa 
uns mesos un grup de jovent del poble 
va decidir ajuntar-se sota el nom de 
Els Més Tranquils per tirar endavant 
una celebració de tres dies, una mena 
de festa gran, però anomenada Nits 
d’Estiu. Així és com la Sue, el Roger, 
la Lara, la Marga, la Sara, el Ferran 
i la Laia, entre d’altres, van acabar 
fent un programa de tres dies per re-
cuperar la germanor i les tradicions 
d’abans de la pandèmia: “La valora-
ció és molt bona perquè hem pogut 
complir el programa que vam fer, 
tenint en compte que ho hem orga-
nitzat amb poc temps. La gent està 
contenta, que és del que es tracta. 
Ens han fet arribar missatges felici-
tant-nos per l’organització i perquè 
tothom tenia moltes ganes de sor-
tir, retrobar-nos i veure Sant Feliu 
ple de gent”, afirma Ferran Lluelles, 

La festa de Sant Feliu 
del Racó fa patxoca

El grup que fa les cantades està format per joves de Sant Feliu. || Q. PASCUAL

un dels impulsors.
Un dels moments àlgids del cap 

de setmana –que ha comptat amb 
gimcana, jocs, música, sopar popu-
lar, ball de bastons i sardanes– van ser 
les tradicionals cantades de dissabte 
a la tarda, una tradició de més de 70 
anys d’història. “Un grup de joves 
del poble anem cantant per tot el 
poble fent cinc parades. Nosaltres 
anem amb un camió i la gent ens va 
seguint per aquestes parades. Va 
ser tot un èxit, unes 500 persones 
ens seguien, de Sant Feliu, de Caste-
llar, de Sabadell, gent que havia vis-
cut aquí i ja no hi viu... el grup nor-
malment era de 15 persones, però 
els dos darrers anys que es van fer 
(abans de la Covid) vam ser 8. Ara 
hem aconseguit sis incorporacions 
noves i això ha fet que l’autoestima, 
les ganes i l’empenta vagi a més”. A 
la cançó que entonen els joves s’expli-
quen situacions i escenes d’actuali-
tat pels santfeliuencs, amb paròdia i 
humor. “Fem patxoca. És una festa 

NITS D’ESTIU | TRADICIONS

VEÏNS DEL PLA | SANT JAUME

maca on tothom ve a passar-s’ho 
bé, no hi ha cap mena d’incident”, 
va reconèixer Lluelles.

Històricament Sant Feliu del 
Racó ha celebrat la seva Festa Major 
el primer cap de setmana de setem-
bre. El 2019 van decidir avançar-ho i 
després ja va venir la pandèmia. “Nor-

  Cristina Domene

malment, era la primera setmana 
de setembre, però es va canviar 
perquè trobàvem que molta gent es 
trobava encara fora, acabant les va-
cances, i perquè ens coincidia amb 
festes tan potents com les de Saba-
dell i de seguida les de Castellar. Ha 
estat un encert avançar-ho”.

De cara a l’any vinent Els Més 
Tranquils ja s’estan plantejant recu-
perar la Festa Major com a tal. “Per 
a l’any vinent ens agradaria acabar 
de constituir un grup estable i fer la 
Festa Major. Enguany no hem tin-
gut temps, però per l’any vinent se-
guríssim que sí”, conclou el Ferran. 
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La bona resposta de la programa-
ció de Nits d’Estiu, així com la se-
gona edició del FemFestival, ha 
provocat a Castellar la sensació 
de deixar enrere la pandèmia. Per 
primera vegada en molts mesos, 
s’ha pogut gaudir d’actes sense 
l’obligatorietat de seure o repar-
tir-se en l’espai amb restriccions. 
Tal com valora la regidora de Cul-
tura, Joana Borrego,  aquesta edi-
ció de les Nits d’Estiu han estat “un 
escalfament de cara a la Festa 
Major, que confiem sigui una 
de les millors que s’hagin fet”.

Com opina Borrego, aques-
tes Nits d’Estiu s’han viscut “com 
abans de la pandèmia” i la seva 
valoració és que, fins i tot, han su-
perat les del 2019, “segurament 
per les ganes de la gent de sor-
tir al carrer”. En aquest sentit, 
també cal destacar les festes ma-
jors, com la de Sant Feliu i del car-
rer Sant Jaume que, des de fa uns 
anys, també se celebren al juliol.

Pel que fa a l’assistència de 
públic, a banda del FemFestival, 
que es va concentrar en un cap de 
setmana amb música en directe  de 
veus femenines durant tres nits, el 
Tast d’Estiu va ser tota una explo-
sió de gent al carrer gaudint “d’una 
oferta gastronòmica i cultural”. 
Borrego també vol posar en valor 
activitats promogudes per les en-
titats locals com les sardanes o la 
roda cubana, dos autèntics clàs-
sics de les Nits d’Estiu juntament 
amb el cinema. Tampoc va faltar 
unes dosis de cultura més reposada 
amb els actes organitzats pel Cen-
tre d’Estudis.  || REDACCIÓ 

BALANÇ | JULIOL

Unes Nits 
d’Estiu amb 
molta marxa

Que els joves entrin a l’edat adulta de 
bracet de la cultura és l’objectiu del 
bo cultural per a joves que s’ha posat 
en marxa aquesta setmana. Els joves 
que fan 18 anys durant el 2022, és a 
dir els nascuts l’any 2004, podran 
disposar de 400 euros per gastar en 
productes culturals. A Castellar 383 
joves, 198 homes i 185 dones, poden 
gaudir d’aquest bo. Per fer-ho, han de 
fer una sol·licitud a través de la web 
https://bonoculturajoven.gob.es/. 
Abans, però, caldrà estar inscrit en 
algun sistema d’identificació elec-
trònica, com el certificat digital el 
DNI electrònic o Cl@ve. Per tenir el 
certificat digital cal haver complert 
ja els 18 anys. En canvi, per obtenir 
la Cl@ve, es pot ser menor. Cal anar 
acompanyat d’un tutor legal a una 
Oficina de Registre.

La castellarenca Carla Arago-
nès encara no té els 18, els farà al de-
sembre. Es va assabentar a través 
de les notícies i també d’un grup de 
WhatsApp, on una amiga va com-
partir l’enllaç: “Ja he entrat a la 
web i m’he registrat, tot i que en-
cara em queda activar el DNI elec-
trònic. És un procés llarg, però no 
és complicat, a més està molt ben 
explicat”. La Carla té pensat gastar 
el bo en concerts en viu, en cinema 
i teatre perquè l’any vinent comen-
ça Comunicació Audiovisual, i en lli-
bres. “Em sembla una molt bona 
iniciativa, no només per als joves 

A Castellar, 383 joves nascuts el 2004 
poden beneficiar-se del bo cultural

Carla Aragonès, nascuda el desembre del 2004, sol·licitant el bo cultural jove. || CEDIDA

Es tracta d’una ajuda directa de 400 euros per adquirir i gaudir de productes i activitats culturals

que podrem gaudir de moltes ac-
tivitats, sinó també una empenta 
per a les petites empreses perquè, 
si no ho he entès malament, està 
més adreçat al comerç local que 
no a empreses grans”.  

El bo es pot fer servir durant els 
dotze mesos següents a la concessió 
en establiments o institucions adhe-
rides al programa. Els joves el podran 
fer servir per múltiples activitats cul-
turals perquè la previsió és subven-
cionar entrades i abonaments per a 

CULTURA | JOVENTUT

arts escèniques, música en directe, 
cinema, museus, biblioteques, ex-
posicions i festivals escènics, litera-
ris, musicals o audiovisuals, fins a un 
màxim de 200 euros per beneficiari.

També es preveu subvencionar 
productes culturals en suport físic: 
llibres; revistes, premsa, o altres pu-
blicacions periòdiques; videojocs, 
partitures musicals, discos, CDs o 
DVDs fins a un màxim de 100 euros 
per beneficiari. A més, cada benefici-
ari podrà destinar fins a 100 euros al 

consum digital o en línia: subscripci-
ons i lloguers a plataformes musicals, 
de lectura o audiolectura, o audiovi-
suals, compra d’audiollibres, compra 
de llibres digitals (coneguts com a e-
books), subscripció per a descàrrega 
de pòdcasts, subscripcions a video-
jocs en línia, subscripcions digitals 
a premsa, revistes o altres publica-
cions periòdiques. Els diners s’abo-
naran en format de targeta de prepa-
gament virtual, o física si l’usuari no 
disposa de mòbil.  ||  CRISTINA DOMENE



DEL XX AL XX DE XXX DE 201922

agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 29 de juliol al 2 de setembre de 2022

JULIOL

DIVENDRES 29
De 18 a 22 - 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 - CINEMA
Misión imposible: Fallout
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

AGOST

DIJOUS 11
De 9.30 a 1.30 h i de 
16.30 a 20.30 h – PROPOSTA
Viu i fes viure! Vine a donar sang
Reserva d’hora a 
https://donarsang.gencat.cat
La Fàbrica
Organització: Banc de Sang i Teixits

‘Misión imposible: Fallout’
Divendres 29 ·22 h · Plaça d’El Mirador

Aquest divendres es projecta la sisena 
entrega de la sèrie de pel·lícules ‘Misión 
imposible ‘. Encapçalada per  Tom Cruise 
com l’incombustible Ethan Hunt, un 
agent d’operacions de camp per a l’agèn-
cia IMF,  la producció també compta amb 
Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon 
Pegg, Michelle Monaghan, Alec Baldwin 
i Sean Harris, que retornen als seus pa-
pers anteriors, juntament amb  Henry 
Cavill, Vanessa Kirby i Angela Bassett, 
que s’uneixen a la franquícia. Tots ells 
emprenen una cursa contrarellotge des-
prés d’una missió fallida. 

44è Trofeu Joan Riera i 58è concurs de Fotografia Artística
Fins al 29 de juliol al Centre Excursionista Castellar
Organització: Centre Excursionista de Castellar

Exposició: “Autors que fan anys”
Recull de bibliografia d’autors homenatjats durant el 2022
Del 3 al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i dimarts i dijous 
també de 17 a 20.30 h
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal Antoni Tort

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h

Torn
em

 e
l 2

 

de 
se

te
m

bre

Fins el 2 de setembre podeu seguir l’actualitat de la vila a 

www.lactual.cat

Bones vacances! 
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 29 BONAVISTA 
DISSABTE 30 CASTELLAR 
DIUMENGE 31 YANGÜELA 
DILLUNS 01 PERMANYER 
DIMARTS 02 FENOY 
DIMECRES 03 LLUCH 
DIJOUS 04 PERMANYER 
DIVENDRES 05 TANGÜELA 
DISSABTE 06 PERMANYER 
DIUMENGE 07 CASTELLAR 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“Allò que es pot afirmar sense proves pot refusar-se sense proves.”
Christopher Hitchens

@cristinaherranz79 @descobrintcastellar @jonasribo
Castell de focs de Blanes La Mola des de Castellar Saint-Rémy-de-Provence

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Aquesta imatge mostra un estiuejant o vilatà visitant el paratge de la Font de la Riera. Aquesta 
font, molt propera a Sant Feliu del Racó, era coneguda per les propietats de la seva aigua i era un 
indret sovintejat en les visites al nucli agregat.  De fet, la imatge que il·lustra aquesta secció és una 
postal que narra l’excursió per diversos paratges de Sant Feliu. || FOTO: ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLAR

Font de la Riera, vers 1915

penúltima

20/07/2022
Maria Àngela Bayó Mumbrú · 99 anys
20/07/2022
Nicolás Martínez Gómez · 74 anys
26/07/2022
Teresa Rocamora Ruiz · 98

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

Aitor Basterretxea

La fàbrica viu un bon 
moment. El vidre és un 
material ben valorat

Director de producció de Castellar Vidrio 
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Va començar a treballar a la Fàbrica del Vidre amb 18 anys, 
mentre estudiava enginyeria. Ha passat per tots els papers 
de l’auca, i ara, 25 anys després, dirigeix l’emblemàtica 
planta castellarenca. No sabria viure sense l’esport.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Soc tranquil
Un defecte que no pots dominar?
La tossuderia
Una persona que admires?
El meu  pare
Quin plat t’agrada més?
Els espaguetis
Un animal?
El gos
Una sèrie?
‘Merlí’
Un grup de música?
Coldplay
Una ciutat?
Barcelona
Un viatge per fer?
Austràlia
Un racó de Castellar?
El Puig de la Creu
Un desig?
La felicitat  dels que m’envolten 

”

“

· Quan vas començar a treballar a 
la Fàbrica del Vidre?
Amb 18 anys. Els estius hi treballava 
fent les substitucions de les vacances 
de les persones que treballaven a peu 
de màquina. Com ara, s’hi fabricaven 
ampolles de cervesa, vi o cava. Mentre 
estudiava la carrera d’Enginyeria Au-
tomàtica Electrònica i el segon cicle 
d’Automàtica i Electrònica Industrial, 
vaig continuar treballant-hi de manera 
continuada. Em van facilitar compa-
ginar els estudis i la feina. Hi vaig co-
mençar amb 18 i ara en tinc 43. Han 
passat 25 anys! 

· Ara ets director de producció. 
Has fet tots els papers de l’auca?
Pensa que la fàbrica ha canviat de 
mans diverses vegades. Quan vaig 
entrar era una multinacional en què 
Danone i Font Vella formaven part, i 

el 2005 Vidrala va comprar la planta 
de Castellar. És un grup que es dedica 
exclusivament a la fabricació del vidre. 
He passat gairebé per tots els depar-
taments. A banda d’estar a la línia, a 
partir del tercer any vaig estar en l’àm-
bit més tècnic, en què fèiem els canvis 
de format a les màquines, fins que el 
2005 amb Vidrala ens van proposar 
a alguns enginyers ser caps de torn. 
El 2010 em van oferir ser director de 
producció a la fàbrica de Vidrala a Ità-
lia, a Milà, i vaig acceptar.  

· Què recordes d’aquella època? Va 
ser una bona experiència?
Va ser molt enriquidora tant personal-
ment com professionalment. Destaca-
ria l’equip que em va acompanyar, el 
Roberto, l’Andrea, el Giovanni, que a 
hores d’ara són amics meus. Em van 
ajudar a integrar-me i a treballar amb 
ells. Vaig poder conèixer una cultu-
ra semblant a la nostra però amb les 
seves particularitats.

· Què és el que més t’agradava?
Milà és la ciutat més important del 
nord d’Itàlia, de les més riques, amb 
una zona industrial amb moltes em-
preses. Ah! I a més es menja molt bé. 
Ben a prop tens entorns naturals, com 
els Alps, que t’enlluernen. Però també 
el llac de Como, el de Garda o el Mag-
giore. Fèiem excursions als Alps fent 
nit als refugis d’alta muntanya. A més, 
vam començar a jugar a pàdel i vaig 
participar en torneigs que es feien a 
tot Itàlia, i vaig arribar a estar entre 
els 15 primers de la classificació.

· I el 2016 tornes a Castellar.
Sí, i ara soc el director de producció 
de la fàbrica. Quan vivia fora i torna-
va a Castellar, notava que era a casa, 
que els amics de tota la vida, els que 
sento més a prop, els tenia aquí. Con-
servo moltes amistats de quan vaig 
estudiar al Casal.

· Què representa la Fàbrica del 

Vidre per a Castellar?
Per a mi és molt important. Els meus 
pares es van conèixer allà, i jo vaig co-
nèixer la meva dona en una formació 
que va organitzar l’empresa a Albace-
te! Per a la vila, és una de les empreses 
més importants, un gran impuls eco-
nòmic. Moltes famílies de Castellar hi 
han treballat, i també molta gent de 
Sabadell. Quan hi vaig arribar, enca-
ra venia un autobús de Badalona amb 
treballadors, perquè la fàbrica, quan 
era de la família Vilella, es va traslla-
dar de Badalona a Castellar.  Quant al 
futur de la planta, vivim un bon mo-
ment a excepció de la crisi energètica. 
El vidre és un material molt ben valo-
rat, tant per la seva durabilitat, perquè 
és 100% reciclable i perquè no modifi-
ca el gust del producte. 

· Per a tu l’esport és molt impor-
tant, oi? Podries prescindir-ne?
És la meva afició principal. Intento sor-
tir amb la bicicleta cinc dies a la setma-

na. L’esport per a mi és una manera de 
viure. No sabria dir-te què passaria si 
no en fes, perquè no ho he deixat mai. 
Necessito l’esport per desconnectar, 
però també m’agrada el seu vessant 
social. Tinc amics de tota la vida de 
l’àmbit de l’esport.

· Abans de l’estiu es va organitzar 
una cursa BTT en memòria del teu 
pare, Koldo Basterretxea. Què va 
significar per a tu?
Va ser un moment molt maco. Admiro 
molt el meu pare, sobretot l’educació 
que ens va donar tant a la meva germa-
na com a mi. Gràcies a ell i a la mare, 
som com som. També admiro molt la 
meva mare, que va tirar endavant la 
família amb un esforç molt gran. El 
meu pare va ser president del Cen-
tre Excursionista, i un dels pioners del 
BTT, fa trenta anys. La cursa, a favor 
de  SUMA+ Castellar, va ser una ma-
nera de recordar una de les coses que 
més li agradaven. 

 Rocío Gómez


