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Mostra fotogràfica
d’Albert Antonell
a Puigcerdà

SUPLEMENT
ESPECIAL 24
PÀGINES DE
FESTA MAJOR

EDUCACIÓ | P 02 I 03

Tot a punt per al
curs més matiner
Les escoles de Castellar obriran les aules el 5 de
setembre, per primera vegada abans de la Festa Major

L’ESCOLA D’ADULTS JA S’ANOMENA ‘LES TEIXIDORES’ || Després d’alguns mesos de tràmits, l’Escola Municipal de Persones Adultes, ja pot començar el curs batejada com ‘Les Teixidores’.
Una denominació que vol integrar el tarannà del centre amb la història de la vila, marcada pel seu passat d’indústria tèxtil. En aquest cas, dijous es farà l’acte d’obertura del curs. || FOTO: Q. PASCUAL
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EDUCACIÓ | PERSONES ADULTES

ESCOLES | CAMINS

Les Teixidores, l’Escola de Persones
Adultes ja té denominació pròpia

Pas cap a la
pacificació
dels entorns
escolars

L’Escola Municipal
de Persones Adultes
inicia una nova
etapa estrenant un
nom emblemàtic
Cristina Domene

L’Escola de Persones Adultes de
Castellar del Vallès es va inaugurar
el 1986 i des d’aleshores no ha tingut nom propi. Per esmenar aquesta situació fa uns mesos el centre va
iniciar un procés per escollir nom
propi en què van participar més de
100 alumnes. Ara, ja està tot enllestit per començar una nova etapa, ja
amb el nom: Les Teixidores. “Es va
fer una proposta important perquè es tractava de posar nom a un
centre de formació de persones
que no en tenia –de fet tots els centres escolars en tenen–. Va sorgir
la possibilitat, es va fer un procés
participatiu amb els alumnes del
centre proposant diferents noms,
va sortir Les Teixidores i finalment es va aprovar per sessió plenària de l’Ajuntament de Castellar
del Vallès”, explica la directora del
centre, Antònia Pérez.
A les diferents propostes hi
havia noms propis de dones que havien estat professores del centre i
també noms més genèrics. Sí que hi
havia un punt innegociable: la denominació havia de fer referència a les
dones. “Vam estar d’acord des del
principi que havia de ser un nom
femení, perquè al municipi fins
ara només hi havia quatre carrers
amb nom de dona i cal anar compensant aquest greuge”.
La segona característica del
nom escollit que destaquen des del
centre és la col·lectivitat: “Les teixidores és un concepte general,
que engloba més gent. Va sorgir

La directora de l’escola, Antonia Pérez, al centre, reunida amb professorat aquest dimecres. || Q. PASCUAL

perquè un grup d’alumnes i alguns professors vam estar parlant d’aquest tema. Davant de l’escola, havíem tingut una empresa
que es dedicava al teixit, moltes
de les nostres alumnes i exalumnes havien estat treballadores
d’aquest tipus de fàbriques i a més,
ens agrada la idea de teixir ponts,
relacions, noves propostes, que és
tot el que passa a l’escola de persones adultes”, especifica Pérez.
Aquest any el curs de l’escola
de persones adultes comença oficialment el 19 de setembre, però
abans, dijous 8 a les 18.30 hores es
farà un acte de benvinguda de la
nova etapa: “Nova etapa entesa
com a presentació del nom i de la
imatge, perquè la idea de l’escola
continua sent la mateixa: apropament a la població, acostar-nos a

tota la gent que tingui ganes i vulgui emprendre coses noves. El tarannà del nostre centre sempre ha
estat donar el màxim de sortida a
totes les persones adultes que busquin aquestes relacions i recerca
de nous projectes”.
matriculacions obertes

Després de dos anys amb un inici de
curs limitat per les restriccions sanitàries, aquest torna a la normalitat. I
es copsen les ganes de la gent adulta
per iniciar nous reptes i entrellaçar
fils de coneixement i d’aprenentatge. “El 30 de juny ja hi havia més
de 200 inscripcions, un fet a destacar perquè habitualment la immensa majoria del nostre alumnat
s’inscriu al setembre, quan poden
organitzar-se amb la feina, amb
la família...”. Ara al setembre, des

d’ahir, s’han obert de nou les matriculacions. “De fet, al nostre centre, la matriculació està oberta
durant tot el curs escolar, per si
algú es vol incorporar més tard
per necessitats concretes”.
El centre, ubicat al carrer Pedrissos, ofereix diferents formacions
i serveis i estan en constant transformació per no quedar-se atrapats
en el passat. Entre altres, des de fa
uns mesos l’equipament municipal
està dins la xarxa de centres, entitats i organismes d’arreu de Catalunya, que poden informar i donar suport a totes aquelles persones que
vulguin o necessitin acreditar les
seves competències professionals.
“Ja hem ajudat cinc persones a
acreditar la feina que han fet en
forma de titulacions o part d’uns
estudis”, conclou la directora.

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Castellar del
Vallès el projecte d’urbanisme tàctic per pacificar els entorns escolars del municipi. Amb aquest
projecte l’Ajuntament disposa de
la documentació tècnica per realitzar la pacificació de tres centres
escolars municipals. El projecte
es complementa amb diferents
actuacions impulsades pel municipi per fer que el seu espai públic
sigui molt més segur i accessible
per a tota la ciutadania pel que
ara es planteja la necessitat d’actuar en entorns escolars per pacificar-los i promoure les relacions
socials i l’autonomia dels infants.
En una primera fase del treball, s’han analitzat els entorns de
tots els centres escolars de la vila.
Com a resultat d’aquesta anàlisi
s’han definit uns criteris per prioritzar les actuacions en els centres amb major nombre d’alumnes
i amb major exposició al trànsit
amb accessos poc segurs i voreres
estretes, per fomentar l’autonomia
infantil. A partir d’aquests criteris
s’ha decidit actuar a l’Escola El Sol
i la Lluna, Escola Joan Blanquer i
Escola Emili Carles Tolrà.
Prèviament a la definició del
projecte, es van realitzar sessions
de participació amb representants
de cada escola per identificar millor les necessitats de cadascuna.
Així, per als tres centres es van
establir unes estratègies comunes com ara utilitzar uns patrons
gràfics, redissenyar els espais d’estada per fomentar la relació i el joc
espontani, i renaturalitzar els entorns de les escoles incorporant
arbres que generin ombra i vegetació diversa que promogui la biodiversitat. El cost total d’aquestes
actuacions està valorat en 201.565
€. || REDACCIÓ
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Les classes, abans de Festa Major
Més de 3.800
alumnes tornen a les
aules aquest dilluns
Jordi Rius

Tradicionalment, el curs escolar a Castellar del Vallès començava un dia més
tard que a la resta de Catalunya perquè l’inici de les classes coincidia amb
el dilluns de Festa Major. Enguany, el
Departament d’Educació ha decidit
avançar-les al 5 de setembre –7 de setembre per a l’ESO, el batxillerat i formació professional–, en un intent de
“racionalització” del calendari que,
segons va indicar en el seu dia el president de la Generalitat, Pere Aragonès,
s’ha fet per avançar “amb un objectiu
pedagògic en la igualtat d’oportunitats” i per equiparar el curs a la resta
de països europeus.
D’aquesta manera, més de
3.800 alumnes començaran aquest
dilluns les classes a Castellar (567
d’educació infantil, 1.411 de primària i
1.217 d’educació secundària, 341 de
batxillerat, entre d’altres alumnes. Hi

haurà classe de 9 a 13 h durant el setembre, tot i que s’oferirà una hora d’activitats gratuïtes a la tarda perquè, a la
pràctica, l’horari de recollida continuï
sent les 16.30 h.
Els sindicats del sector educatiu
van demanar una moratòria d’un any
abans de posar en marxa el nou calendari escolar 2022-23. Una petició que el
conseller d’Educació, Josep-Gonzàlez
Cambray, ha rebutjat i, per tant, l’inici del curs es manté el 5 de setembre.
Com a protesta per aquesta decisió,
els sindicats van convocar una vaga
d’educació de 5 dies al mes de març
i, després, una altra de quatre dies al
maig i juny.
Dimecres, el Departament
d’Educació va acceptar que els docents recuperin al gener de l’any que
ve l’horari que tenien abans de les retallades, una línia vermella que mantenia encallades les negociacions des de
fa mesos. L’oferta del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, està
supeditada al fet que els sindicats desconvoquin les vagues previstes pel 7 i
el 28 de setembre.
Educació ha posat sobre la taula
de negociació amb els sindicats una
partida de 170 milions d’euros que per-

metria contractar més de 1.400 mestres i 2.000 professors. Amb aquest
augment, les plantilles deixarien de
fer una hora lectiva setmanal per dedicar-se a tasques de coordinació. Ara
caldrà veure quina és la resposta dels
sindicats [havien de donar-la ahir a la
tarda] i si aquesta mesura és suficient
per aturar les vagues del 7 i el 28 de setembre. En tot cas, els canvis no seran
vigents fins al gener del 2023.
El conseller d’Educació va assegurar ahir que “iniciem un curs amb
cap mesura sanitària, només mesures pedagògiques i amb transformacions educatives importants”.
La Generalitat dona l’ordre que
es deixi d’aplicar el 25% de castellà a
les escoles i instituts que ho feien a partir d’una ordre del TSJC, ja sigui com
a mesura cautelar o per sentència. Es
tracta de 20 centres a tot Catalunya: 12
amb procediments pendents de sentència del TSJC i 8 amb sentència, que
estan pendents de resoldre el recurs
de cassació presentat davant del Tribunal Suprem. El govern ho justifica
per la nova llei i el nou decret del català a l’escola que van aprovar, el Parlament i el govern respectivament, abans
de l’estiu “A partir del 5 de setembre,

+ EDUCACIÓ

Pol Arnaldo, graduat
dual per l’Academica
Corporation

El jove estudiant Pol Arnaldo després de l’acte de graduació. || CEDIDA

Academica Corporation, la
institució educativa més gran dels
Estats Units, va convocar a Madrid
2.138 estudiants per celebrar el
final d’una etapa del seu camí
formatiu, el programa Dual.
L’acte, anomenat ‘Talent&HEART’,
es va celebrar al Palau de Vistalegre
de Madrid el dia 16 de juliol, com a
reconeixement a la ‘Class of 2022’ i
a les dues promocions anteriors que
no van poder celebrar-ho per la pandèmia, en el que ha estat reconegut

cap aula d’aquest país aplicarà cap
percentatge per l’aprenentatge del
català”, va afirmar rotund el conseller.

La nova llei d’educació, la LOMLOE,
obliga a modificar el currículum dels

cursos imparells a partir del curs que
ve perquè l’aprenentatge sigui més
competencial. Això portarà canvis
sobretot a batxillerat (el 2024 entrarà
en vigor una nova selectivitat) i també
a l’ESO, on s’impulsarà el treball per
àmbits. Serà un batxillerat competencial, que permetrà als estudiants decidir sobre el seu currículum i fer un
aprenentatge amb més recerca d’informació i menys continguts memorístics. La castellarenca i Secretària de
Transformació Educativa del departament, Núria Mora, va apuntar ahir que
la iniciativa és “una oportunitat per
replantejar i veure tot el que passa
al centre educatiu i alinear-lo amb
els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS)” .
També hi ha canvis en el currículum escolar de primària i secundària. Una de les novetats és que es vol
donar impuls a l’ensenyament per competències i treballar transversalment
més enllà de les assignatures. A més,
els centres tindran més hores d’autonomia per decidir a quines assignatures dediquen més temps. En canvi, es
mantenen el sistema d’avaluació i l’assignatura de filosofia, de la qual s’havia plantejat l’eliminació.

com l’esdeveniment de graduació
de High School més gran del món.
Entre els 2.318 estudiants que
van graduar-se oficialment, i
que van omplir l’enorme palau
madrileny juntament amb les seves
famílies i els representants de les
escoles, hi havia Pol Arnaldo en
representació del col·legi El Casal
de Castellar i que també ha estat
estudiant de l’Institut Castellar.
Així, el Pol i la resta de companys de la
Class of 2022 han pogut obtenir dues
titulacions de batxillerat simultàniament, gràcies a Diploma Dual,
el programa oficial de convalidació
internacional de títols de batxillerat
creat i desenvolupat en l’àmbit
mundial per Academica Corporation.
Aquesta institució habilita l’alumnat,

com el Pol, per aconseguir dues titulacions simultànies: la pròpia del país
i l’American High School Diploma.
Academica treballa amb més de
1.000 centres educatius a Espanya
i Portugal, i des del curs 2018-2019
també amb el Col·legi El Casal,
preparant estudiants per als nous
reptes lingüístics, digitals i personals.
Durant l’acte de lliurament de
diplomes de graduació es va posar
en relleu el compromís, l’esforç i
els valors com a part indispensable
del camí cap a l’excel·lència. L’acte
acadèmic va donar pas a una festa
amb actuacions musicals d’alumnes i
d’artistes de fama mundial. Temps de
celebrar l’èxit del Pol i de la resta de
graduats, com a avantsala d’un futur
millor gràcies al poder de l’educació.

obres d’estiu

L’obra més important que s’ha fet
aquest estiu a Castellar és la renovació íntegra de la cuina de l’Escola Emili-Carles Tolrà, amb una actuació que
també ha inclòs la millora del menjador
i el condicionament de l’accés. Consca
Egara SL ha fet els treballs que han suposat una inversió de prop de 48.000
euros, que ha estat finançada íntegrament per l’Ajuntament.
p2 gratuït

El P2 serà gratuït a Catalunya a partir d’aquest curs. Així ho va anunciar
el Departament d’Educació, amb l’objectiu d’estendre la gratuïtat a l’escolarització de tots els infants de zero a
tres anys a les escoles bressol públiques abans de la fi del mandat actual.
A banda, la Generalitat de Catalunya
també subvencionarà les escoles bressol privades.
modificació de currículums
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Canvis en la quota
dels autònoms
El 2023 entra en
vigor una nova llei
que adaptarà les
bases de cotització
als ingressos reals

Rocío Gómez

La nova llei d’autònoms, que afectarà més de tres milions de treballadors
–500.000 a Catalunya– entrarà en
vigor l’1 de gener del 2023. Es va aprovar la setmana passada al Congrés dels
Diputats amb l’objectiu d’adaptar les
bases de cotització per equiparar els
ingressos reals amb els impostos que
paguen els autònoms. La llei reformula
les quotes d’autònoms mensuals i estableix 15 trams amb quotes més baixes per als professionals amb menys
ingressos, i una pujada progressiva
entre el 2023 i el 2025 per als autònoms
que facturin més. Les quotes oscil·laran
entre els 230 i els 500 euros mensuals,

a partir de l’1 de gener del 2023, i els
200 i els 590 euros mensuals que s’assoliran a partir del 2025. Els autònoms
podran triar la seva quota al Règim
Especial de Treballadors Autònoms
(RETA) i saltar de tram en funció de
la seva situació laboral i econòmica,
amb un sistema que serà més flexible.
Des del col·lectiu Autònoms PIMEC
valoren positivament el nou sistema
de cotitzacions i que s’hagi “tramitat com a projecte de llei perquè
permetrà introduir les esmenes
que Autònoms PIMEC enviarà als
diferents grups parlamentaris”.
La presidenta d’Autònoms PIMEC,
Elisabet Bach, demana “millorar el
tractament dels supòsits dels autònoms societaris”. Bach assegura que
cal “avaluar l’impacte real” dels imports de les quotes sobre cada tram
“especialment en rendiment net i
‘autonòmina’”, i apunta que el retorn
serà “a llarg termini”. La presidenta
del col·lectiu reivindica que cal millorar els procediments administratius i
la coordinació entre l’Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, “per garantir un sistema senzill i àgil” per evitar que es

La nova llei dels autònoms suposarà una pujada de la quota mensual per als professionals amb més facturació. || GETTY

produeixin endarreriments en la regularització de les quotes.
D’altra banda, Regina Riudoms,
castellarenca que fa més de 15 anys
que treballa com a autònoma en el
sector editorial, considera que la nova
llei “maquilla” la situació precària
dels autònoms. “No és comprensible
que algú que guanya menys de 600
euros al mes en destini una quarta
part per pagar la quota”, assevera.
De fet, la nova llei estableix 15
trams de pagament de quota d’autònoms d’acord amb el volum d’ingressos. El primer, per a autònoms que ingressin menys de 670 euros al mes,
determina que el 2023 pagaran una
quota de 230 euros al mes, import

que es reduirà el 2024 a 225 euros,
i el 2025 es fixarà en 200 euros. En
contraposició, el tram més alt, per
als autònoms que ingressin més de
6.000 al mes, estableix una quota de
500 euros el 2023, 530 euros el 2024
i 590 euros el 2025. En la meitat de la
taula, pels sous d’entre 1.700 euros i
1.850 euros, a partir de l’1 de gener, la
quota serà de 310 euros, 320 euros el
2024 i 350 euros el 2025. “Paguem
per poder treballar, i amb prou feines reps res, ni jubilació ni atur. Les
noves mesures no suposaran una
diferència significativa, només que
encara pagarem més”, lamenta Riudoms. “Es nota que la llei l’ha elaborat gent que no és autònoma, que no

coneixen la situació de la majoria
dels autònoms”, remarca.
En aquesta línia, Ramon Ramiro, que és autònom del sector tècnic de
llums i so, assevera que les noves mesures “no són una millora sinó més
aviat un maldecap més per als autònoms”. I afegeix: “quin treballador
per compte d’altri paga quan no treballa? No és normal que paguem els
mesos que no tenim ingressos”. “El
més lògic seria un percentatge trimestral per pagar la seguretat social. Augmentarien els ingressos
de l’estat i millorarien les cotitzacions per a la jubilació dels autònoms,
perquè serien proporcionals als ingressos reals”, subratlla.

OFERTA D’ACTIVITATS LA FÀBRICA
SETEMBRE – DESEMBRE
Per a joves de 12 a 29 anys
· TALLERS
DE SETEMBRE
A DESEMBRE
· SUPORT A L’ESTUDI
DIMARTS I DIJOUS

· GRUP NINTENDO
DIMARTS

Comencem el 05
de setembre!
+INFORMACIÓ A WWW.CASTELLARVALLES.CAT/LAFABRICA

· TORNEIG DE PING-PONG
DIMECRES

· TALLERS DE MACRAMÉ
DIJOUS

· PING-PONG + NINTENDO
DIVENDRES

· PROGRAMACIÓ ESPECIAL
SETEMBRE-OCTUBRE
· DISSABTES 17/09 I 24/09 – DE 16.15 A 19.45 H		
JOCS DE TAULA I VIDEOJOCS
· DIMECRES 28/09 – DE 17 A 19 H
TALLER D’HABILITATS COMUNICATIVES
“JO T’ENTENC I TU M’ENTENS?”
· DIVENDRES 30/09 I 21/10 – DE 16 A 18 H
CAFÈ FEMINISTA “SOM MANDRÀGORES”. 		
EDUCACIÓ SEXUAL I AFECTIVA AMB
PERSPECTIVA FEMINISTA
· DIMECRES 5/10, 19/10 I 26/10 – DE 17.30 A 19.30 H
TALLER DE RAP DINAMITZAT PER VERSEMBLANTS.
INSCRIPCIONS DEL 13/09 AL 3/10.
· DIJOUS 06/10, 13/10, 20/10 I 27/10 – DE 18 A 19.45 H
TALLER DE PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA.
INSCRIPCIONS DEL 13/09 AL 29/09.
· DILLUNS 17/10 I 24/10 I DIVENDRES 28/10:
ACTIVITATS DE HALLOWEEN
· DISSABTE 22/10
ANIVERSARI DE LA FÀBRICA
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Títols de transport més barats La línia de Sant Llorenç
amplia freqüència
de setembre a desembre
estacions i l’App Renfe Cercanías.
Per a més informació es pot consultar l’enllaç https://rodalies.gencat.
cat/. Tots els títols integrats caducaran el 15 de gener del 2023 i la rebaixa de tarifes serà aplicada tant als
títols magnètics com als títols amb
tecnologia T-Mobilitat.
títols atm

Castellarencs baixen de La Vallesana a la plaça Espanya, al costat de l’estació. || C. D.

A partir de l’1 de setembre i fins al 31
de desembre entra en funcionament
l’abonament gratuït per a viatgers
freqüents de Rodalies de Catalunya.
Aquest permetrà moure’s sense cost
per la xarxa de Rodalia de Barcelona,
amb el pagament previ d’una fiança
de 10 euros que es retornarà si es fan
un mínim de 16 viatges. El retorn de la

fiança es farà pel mateix sistema amb
què s’efectua el pagament, que es recomana que es faci amb targeta de
crèdit per tal que aquest sigui automàtic. Aquest abonament, personal,
intransferible i de viatges il·limitats,
es pot adquirir des del 24 d’agost a
través de les màquines d’autovenda
de les estacions, les taquilles de les

Pel que fa als títols del servei integrat de transport públic de l’Àrea
de Barcelona, l’ATM ha aplicat diferents reduccions en les tarifes durant el mateix període. La T-Usual
(viatges il·limitats en 30 dies) i la TJove (viatges il·limitats en 90 dies
per a menors de 25 anys) gaudiran
d’un 50% de descompte), 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 integrats que no varien de preu són: TFamiliar, T-Grup i T-Dia. Per a més
informació es pot consultar l’enllaç
https://www.atm.cat/.

A partir del 5 de setembre hi haurà més
autobusos de dilluns a divendres
La línia d’autobús C3, gestionada per Moventis, passarà de
vuit a vint expedicions diàries en el seu horari de dilluns a
divendres. Aquest increment
inclou quatre trajectes complets Sabadell - Castellar del
Vallès - St. Llorenç Savall i viceversa, i vuit de parcials que
fan només el recorregut entre
Castellar del Vallès i St. Llorenç Savall i enllacen amb la
línia C1 per completar el servei fins a Sabadell.
Per als serveis que requereixen transbordament en direcció a St. Llorenç Savall cal fer
l’enllaç a la parada de la plaça
d’Europa on els usuaris que
venen de Sabadell en el C1 podran baixar i pujar al C3 per
acabar el trajecte.
En direcció a Sabadell, les
expedicions que acaben el seu
trajecte a Castellar finalitzaran el seu recorregut normal a

Autobús de la línia C3. || ARXIU

la parada situada al c. del Dr. Pujol
(Capella de Montserrat) i després
passaran per les parades ctra. de
Sabadell - c. d’Alfons Gubern i ctra.
de Sabadell (Can Carner) per enllaçar amb la C1. Per conèixer en detall els nous horaris es pot consultar l’enllaç www.castellarvalles.cat/
nouhoraric3. || REDACCIÓ
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Pau Castellví no repetirà com a
alcaldable de Junts per Castellar

Ara Toca vol una consulta popular
sobre el projecte de la Playtex

Cristina Domene

Pau Castellví, portaveu de Junts
per Castellar i regidor a l’Ajuntament, va anunciar a principis
d’agost que no optarà a la reelecció com a alcaldable de Junts per
Castellar a les eleccions municipals
del 2023. “En unes circumstàncies
com les actuals he cregut oportú
fer un pas dins d’una nova etapa
de la meva vida. La il·lusió amb
què em vaig presentar el 2019
ara mateix no és al mateix nivell,
fruit del desgast de l’activitat política. He volgut ser coherent amb
mi mateix. Això no impedeix que
el meu compromís amb el poble
de Castellar serà ferm i vigent
fins a esgotar el mandat el maig
del 2023”, ha expressat Castellví
en declaracions a L’Actual.
Pau Castellví considera que
el pas d’una persona per la representació política ha de ser limitat
en el temps, però que continuarà
al servei de Castellar del Vallès per
al que calgui “perquè no necessito cobrar una compensació de

Pau Castellví al ple de l’Ajuntament. || R. G.

l’Ajuntament per fer-ho”.
Respecte qui serà el proper
o propera alcaldable, Castellví assegura que ja hi ha una candidatura presentada, amb el seu suport,
i que es donarà a conèixer aquest
setembre, “quan els afiliats de
Junts a Castellar la ratifiquen,
si és que ho fan, a través de pri-

màries”. En tot cas, segons fonts
consultades per L’Actual, tot apunta que només hi haurà una candidatura per encapçalar la llista electoral de Junts per Castellar.
El camí de Pau Castellví a partir del 2023, després d’acomplir
un mandat com a regidor a l’Ajuntament de Castellar, serà un altre
però en la mateixa direcció. “Fa
un temps que estic construint
un projecte professional com a
‘coach’, mentor i consultor en
l’acompanyament de persones
líders amb diverses capacitats i
en diferents àmbits”.
Llicenciat en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals i
Desenvolupament Social i Econòmic per la Universitat d’Utrecht
(Països Baixos) i Màster en Filosofia i Polítiques Públiques a la London School of Economics va encapçalar la candidatura del projecte
polític de Junts el 2019, obtenint dos
regidors per a la seva agrupació.
El regidor va fer pública la
seva renúncia l’1 d’agost passat, a
través d’una carta compartida a
través de les seves xarxes socials.

Ara Toca Castellar, que es presenta com a nova candidatura
per a les eleccions municipals del
2023, ha manifestat en una nota
de premsa que defensa una consulta vinculant respecte el projecte d’habitatge públic de lloguer
a l’antiga fàbrica Playtex. “Amb
aquesta consulta popular l’actual consistori demostraria que
no té interessos personals i que
vetlla pels interessos generals

de la ciutadania”, diuen.
Com alternativa, ofereixen habitatges de protecció oficial de compra “i així poder evitar l’especulació i que l’administració perdi
el control dels habitatges de lloguer social, fet que pot comportar
traspassos il·legals, entre altres
problemes”. D’aquesta manera, segons opinen, “també es garanteix
la tranquil·litat del veïnat de tot
el municipi”. || REDACCIÓ

MEDI NATURAL | ARRANJAMENTS

Avís d’obres al camí de Canyelles
a l’altura de la font dels Gossos
L’empresa Excavacions Duocastella va iniciar dilluns, 29
d’agost, els treballs de canalització i instal·lació d’un tub al
camí de Canyelles i Cadafalc,
concretament al revolt que hi ha
sobre la font dels Gossos. Amb
aquesta obra es podrà recollir
aigua del torrent i de la cuneta i
evitar així possibles esllavissades en aquest sector del camí.

Cal tenir en compte que aquesta
és una zona de l’espai natural de
Castellar molt transitada pels excursionistes.
Així, a causa dels treballs
d’arranjament, el camí podria estar
tallat o parcialment tallat en determinades franges horàries. Es demana a la població precaució i que
eviti circular per aquesta zona mentre es facin les obres. || REDACCIÓ
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PARTICIPACIÓ | INVERSIÓ

Presentació oficial de la
candidata d’ERC Dolors Ruiz

Nous pressupostos
participatius

Dolors Ruiz (esq.) amb la parlamentària Diana Riba, que participarà en l’acte. ||CEDIDES

Enguany el curs escolar i el polític comencen de bracet. La primavera del
2023 se celebraran les eleccions municipals i les formacions locals escalfen
motors. Una de les primeres a presentar oficialment la seva candidata serà
ERC Castellar. Dilluns de la setmana
que ve, a les 19.30 hores, la plaça d’El
Mirador acollirà la posada de llarg de la
cap de llista, Dolors Ruiz, actualment
regidora de l’Ajuntament. L’acompa-

nyarà la portaveu d’ERC al Parlament
Europeu, Diana Riba, que donarà el
seu suport a la candidatura de Ruiz.
L’alcaldable republicana, que
pren el relleu del portaveu actual,
Rafa Homet, explica que aquest acte
simbolitza un dels pals de paller de la
seva candidatura: el contacte directe
amb la ciutadania. “Volem treballar
per les polítiques socials, posar les
persones al centre”, explica Ruiz. La

candidata fa més de 30 anys que treballa com a programadora informàtica.
“Té certes similituds, com detectar
problemes i programar accions que
estalviïn recursos i facilitin la vida
de l’usuari per proporcionar, per
exemple, temps. Continuaré així,
també en l’àmbit polític”, subratlla.
Per a Dolors Ruiz ser la primera
dona cap de llista d’ERC Castellar és
una “responsabilitat”, però recorda que altres dones com Bea Garcia
o Marga Oncins ja van liderar les candidatures de Junts i la CUP. “En tinc
moltes ganes i vull fer-ho de la millor manera que sé. I aquesta és amb
el contacte directe amb la gent, escoltant i parlant amb les persones”,
afegeix. L’alcaldable remarca que els
eixos que vertebren el seu programa
són les transformacions social i econòmica, verda, democràtica i feminista.
“Anem cap a una crisi energètica i
és molt important treballar per trobar solucions, tot emmirallant-nos
en models com el de Caldes, en què el
govern d’ERC fa temps que aposta
per comunitats energètiques i plaques fotovoltaiques”.

Les votacions es podran dur a terme de
l’1 al 12 de setembre per Internet i al SAC
Ja van set edicions de Pressupostos Participatius consecutius, tret de l’any 2020, que vam
estar confinats per la pandèmia.
“En total s’han presentat més
de 15 propostes, però després
de l’anàlisi tècnica per part
dels experts de l’Ajuntament
n’han passat nou a votació,
que serà en el període de l’1 al
12 de setembre”, detalla la regidora de Responsabilitat Social,
Carol Gómez.
Els projectes que s’han presentat en el marc del procés de
pressupostos participatius, i que
compleixen amb el que recull el
Reglament Regulador del procés, són els següents: A1. Canvi
de jocs infantils a la plaça d’Europa; A2. Millorem els patis de les
escoles bressol municipals; A3.
Gaudim del parc de Canyelles;
A4. Abeuradors al medi natural;
A5. Primera àrea de serveis per

a autocaravanes del Vallès Occidental; A6. Nou espai obert al poble “El
pati de la Casa Massaveu”; A7. Donem
vida a l’Era d’en Petasques; A8. Mirador del riu a la plaça de la Miranda i
A9. Castellar amb la diversitat. Millorem l’accessibilitat al camp de futbol
i jocs inclusius a les places.
Enguany totes les propostes acceptades s’inclouen en la categoria de
nucli urbà, ja que les que es van presentar en la categoria localitzada a
Sant Feliu del Racó i urbanitzacions
no complien els requisits establerts a
les bases. Tot i això, l’Ajuntament ha
previst 50.000 € per a aquesta categoria, que es destinaran a arranjar el
tercer tram de les escales del Cim. Les
votacions es poden fer a través d’internet, al web https://participacio.castellarvalles.cat, o bé presencialment
al Servei d’Atenció Ciutadana o bé a
l’estand de la festa que s’instal·larà a
la plaça d’El Mirador el diumenge 11
de setembre, de 10 a 14 hores. || C. D.
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CARRER MAJOR | NOVA OBERTURA

ESTRENA | CARRER PASSEIG

Arttaller dona vida al Pascuet
La botiga de teixits i taller de costura obre aquest dilluns al mític local
Jordi Rius

La històrica botiga Pascuet tornarà
a cobrar vida gràcies a l’empenta de
Montse Fíguls Fonclara, la propietària d’Artatller –que fins al juliol era al
carrer Molí–, ja que a partir d’aquest
dilluns hi traslladarà la seva botiga de
teixits i taller de costura. Els responsables anteriors de Pascuet, Josep
Camps i Montse Torrents, van abaixar la porta del mític establiment ara
fa cinc anys i des d’aleshores no s’havia tornat a llogar. “Des del principi
que em va faltar espai, ja vaig pensar que el local del carrer Major
seria perfecte per donar una continuïtat històrica i per tenir més
espai”, assegura Fíguls.
A més de poder exposar tot
tipus de teles i de llanes, la nova Arttaller té dos espais per a fer classes:
un taller de costura amb màquines
de cosir i un altre de llanes. “Abans
havíem de compaginar les classes
en la mateixa sala i ara en tenim
una per a cada activitat”, afirma
Fíguls. Això possibilitarà que l’establiment pugui oferir més classes i fer
diferents tallers a la vegada.

Joan Muntada i la seva dona, Elena Shvachka, a l’interior de la pastisseria. || J. RIUS

Pastisseria Muntada
renova el seu local
Montse Fíguls Fonclara a l’interior de la botiga que obre portes aquest dilluns. || J. RIUS

Arttaller no renuncia als orígens
de Pascuet. La fàbrica com a tal no
existeix a Castellar, però Fíguls oferirà a la seva botiga draps de cuina i
de microfibra de la marca, a més de
baietes per a hostaleria. Dins de la
botiga, hi ha teixits de loneta, per fer
patchwork, estovalles a mida, de con-

fecció, de polar, de punt, ecològics i reciclats. Tot sobre l’extraordinari mobiliari de què disposava l’establiment,
“que és patrimoni històric i que cal
conservar”. L’aposta de Fíguls pel
carrer Major és clara: “Entre tots,
hem de donar vida i fer que el carrer Major revifi”.

La Pastisseria Muntada, al carrer Passeig 27, ha completat aquest estiu
una reforma integral de l’establiment. “Feia molt temps que no fèiem
reformes i l’objectiu ha estat canviar-ho tot completament: hem canviat de cantó el taulell, amb vitrines noves amb una visibilitat espectacular”, apunta el pastisser Joan Muntada, que afegeix que altres novetats que es poden veure al local són que la vitrina de congelació “té les
quatre parets de vidre, hem obert la porta de bat a bat, hem eliminat
l’aire condicionat i l’hem substituït per ventiladors de sostre, potser avançant-nos a la normativa” . La llum que il·lumina el local és de
tipus LED, amb un regulador d’intensitat. L’àrea de venda es completa
amb una barra i quatre tamborets i una bombonera. La nova botiga és
una mica més petita que l’anterior per donar més espai a l’obrador, sobretot a la zona d’envasat dels diferents productes. || J. RIUS
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Medalles centenàries per
a Clara Riu i Ana García
Castellar compta,
ara mateix, amb
set dones que han
superat els 100 anys
Aquest estiu dues castellarenques han rebut la Medalla Centenària de la Generalitat de Catalunya, un reconeixement per a
les persones que hagin complert
100 anys d’edat o estiguin a punt
de complir-los com a reconeixença a la seva llarga vida.
L’1 d’agost, Clara Riu va rebre
la distinció en un acte a l’Obra
Social Benèfica, on resideix. La
senyora Clara va estar molt ben
acompanyada en una data tan especial i a més, va rebre la visita de
l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, el regidor de Cicles de Vida,
Dani Pérez, i la directora general d’Acció Cívica i Comunitària,
Cesca Domènech, per fer-li lliurament de la distinció. Aquesta
setmana, la reconeguda ha estat
Ana García Blázquez. Dilluns 29
d’agost, la senyora Ana va rebre la
Medalla Centenària el mateix dia
que celebrava els 101, també molt
ben acompanyada de familiars i
amb la visita de Giménez i Pérez.
A Castellar del Vallès comptem ara mateix amb set dones
centenàries, quatre que tenen 100
anys, una que en té 101 i dues que
en tenen 102 anys. Més de 705 anys
d’història reunits en set dones sàvies. || REDACCIÓ

Clara Riu ha rebut la medalla de la vila pels seus 100 anys. || A.J. CASTELLAR

Ana García, va fer 101 anys el mateix dia que va rebre el reconeixement. || A.J. CASTELLAR
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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 publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Benjamí Benedicto Badias

Les greus conseqüències
de l’alcohol per cremar en
una barbacoa
Qui signa aquest escrit era el diumenge 5 de juny a les 12 del matí preparant la barbacoa al pati de casa
a Castellar perquè venia la família
a dinar. Ben content vaig posar els
branquillons, un paperet del diari,
vaig encendre una minsa flameta
amb l’encenedor i vaig llançar, com
havia fet cent vegades, un raig d’alcohol per cremar i, de cop i volta,
em va explotar a les mans; em vaig
convertir en un ‘bonze’ amb flames escampades des de la panxa;
la fortuna de la ràpida intervenció
de la família i una mànega van fer
que s’apagués, però ja inconscient
em portaren al CAP i allà un doctor
m’envià, via ultraràpida amb ambulància, a la Vall d’Hebron amb pronòstic d’emergència vital. A la Vall
d’Hebron la intervenció exprés d’infermeres i doctors frenaren l’expansió de les cremades internes
de segon grau profundes i després
d’una dura setmana vaig poder tornar a casa per continuar immobilitzat un mes fins que les cremades de
segon grau intenses, que ocupaven
un 20% del cos, s’anaren afeblint tot
i que les seqüeles són de per vida i la
recuperació total de 18 a 24 mesos.
Cal dir que poques hores després de
romandre a la unitat de grans cremats crítics de la Vall d’Hebron em
vaig adonar que era un privilegiat
davant els altres malalts en situacions molt més greus, que havia tingut sort per tenir la família al costat,
perquè funcionés la mànega (comprada feia poc temps) perquè de l’alcohol per a cremar només quedava
un terç, perquè arriba a estar plena
l’ampolla i aquest escrit mai l’hauria pogut escriure. A més, a poc a
poc, et van explicant històries com
la teva amb resultats molt més terribles, que si aquella veïna joveneta fa més de dos anys que no surt
al carrer perquè li va anar directe
a la cara, que si et conta una infermera que casos com el teu tenen
quasi cada setmana, que si… en fi,
una obvietat interioritzes: la distància entre la felicitat i l’infern és
ben minúscula.
Aleshores aquest escrit és per avisar la gent que l’alcohol per cremar
que venen a les botigues, als súpers
al costat de la llenya, del carbó, de
les pastilletes blanques per fer una
mica de flameta és un perill immens,
que és una bomba que, opinió meva,
hauria d’estar prohibit. D’acord que
segur que en lletra petita posa que
és perillós a les indicacions com la
majoria de productes, que em podeu
dir que prohibir l’alcohol per cremar
seria com prohibir els cotxes… però
no és el mateix, si jo us dic que he
tingut un accident perquè anava a
140 km amb el cotxe en una corba
o amb la bici baixant del Puig de la
Creu a tota màquina direu que és
normal, si us dic que era a casa ben
tranquil ja no és tan normal.
Per últim vull fer un agraïment emocionant a tothom que em va ajudar,
començant per la família, continu-

Cartell indicador retirat

Darrerament, ha estat retirat un cartell indicador (fletxa) adossat al primer
edifici del passeig entrant per la carretera B-124, que havia estat fabricat a
finals dels anys 50 o, a primers dels 60 del segle passat.
Aquest indicador inicialment havia estat col·locat a un lloc proper, sustentat
per dos pals de formigó armat com o era l’indicador retirat.
El cartell indicava la població de Caldes de Montbui, durant aquests anys,
va ser repintat diverses vegades adaptant-lo a la normativa vigent del moment, també es va modificar (amb pintura) la A per la E de Caldes, i la Y per
la I llatina de Montbui com es veu a la fotografia.
Aquest cartell indicador va ser fabricat per l’empresa del meu avi, Jaume Manyosa i Boadella, comercialment, Balizamientos Mañosa-Sabadell, què fabricava tota mena d’indicadors i abalisaments per a carreteres i vies urbanes.
Per aquells mateixos anys i per encàrrec de l’Ajuntament, també va fabricar
quatre indicadors que es van col·locar a les carreteres d’entrada a Castellar,
aquestes amb lletres de material reflectant.
Vull recordar que Jaume Mañosa i Boadella era fill de Castellar (1890-1968),
va ser un destacat constructor d’obres que va realitzar importants obres
públiques i privades arreu del país.
Aquest indicador, entenc retirat per l’Ajuntament, hauria de ser restaurat
i conservat, com fan molts Ajuntaments com un element històric a preservar. || TEXT I FOTO: JAUME MANYOSA I RIBATALLADA

ant per les amistats i, a més, des de
les infermeres i doctors del CAP de
Castellar com a les infermeres i infermers de la Vall d’Hebron, noms
de gent anònima que fa una feina
extremadament necessària amb
professionalitat, diligència i empatia que no oblidaré. Aquí llurs noms:
Montse, Lola, Dalila , les Miriams,
Paula, les Carmenes, Maribel, Linda,
Pol, Amin, Jonathan, etc., i el doctor Rivas.

pernils, vins, caves i altres premis. Us
esperem a tots i a totes, no falteu a
aquest esdeveniment. L’exposició tindrà lloc a les sales polivalents de l’edifici del Mirador, al passeig de la Plaça
Major, de Castellar del Vallès. Dates:
dissabte i diumenge en horari de 10 a
13h. I de 17 a 20h. El dilluns dia 12 de 10 a
13h. Passeu, passeu i mireu. Moltes gràcies per la vostra atenció i que tingueu
una molt bona Festa Major. Us ho desitgen els col·leccionistes d’aquesta vila.

Cercle de Col·leccionistes
Joan Juni*

Tret de sortida a la nostra
Festa Major
Estimats vilatans, grans, joves i petits, la nostra Festa Major ja és aquí.
La nostra entitat i amb la col·laboració
del nostra ajuntament, intenta un any
més col·laborar en fer-la més humana,
presentant la nostra exposició d’objectes de col·lecció a tothom, (amb l’
entrada lliure i gratuïta ). Perquè tots
puguem contemplar el nostre passat
més recent o més passat. Estareu en
companyia de grans col·leccionistes
del nostre poble, els quals us donaran
tots els detalls que desitgeu sobre les
col·leccions exposades. Així mateix el
diumenge dia 11 de setembre es realitzarà la nostra tradicional trobada d’intercanvi de plaques de cava. A la nostra
exposició tindreu l’opció de participar
en el nostre fantàstic sorteig, ja sabeu,

Tornem de vacances i
arriba la Festa Major
er a molts castellarencs, les vacances
ja són història, per a
d’altres, en els quals
m’incloc, just les hem
començat. Per sort
aquesta última quinzena d’agost
s’han normalitzat les temperatures
i hem tingut les esperades pluges
que tanta falta ens feien, després
d’una primavera i una primera meitat de l’estiu amb unes temperatures extremadament altes. Ara amb
les forces recuperades dels merescuts dies de descans i desconnexió,
ens trobem a les portes de la festa
més esperada de tot l’any, la Festa
Major, que torna a la normalitat

P

que tant desitjàvem.
El dia 8 de setembre començaran
les primeres activitats i acabaran
el dia 12, com cada any, el dia 11 de
setembre celebrarem la Diada Nacional de Catalunya.
Els que acabeu de tornar de vacances podreu observar que les obres
del carrer Catalunya han anat avançant, tenim voreres noves, però
ens trobem amb un carrer desolat, sense arbres i sense la meitat
dels aparcaments, que han desaparegut. A aquesta manca d’aparcaments, hem de sumar-hi els que
l’Ajuntament ha eliminat prèviament i els que s’han tret del carrer
Girona amb Pare Borrell, per ferhi un bloc de pisos. Tindrem, per
tant, una Festa Major sense poder
aparcar molts cotxes.
Des de Junts per Castellar us volem
desitjar una bona Festa Major.

pendre’ls del seu càrrec com a diputats al Parlament, cal no defallir
en la lluita pels drets humans i per la
Llibertat i per l’Amnistia. I cal apostar per la transformació de Castellar
en un municipi Republicà.
Queden pocs mesos per les eleccions municipals, una cita que afronto amb la màxima il·lusió, compto
amb un gran equip i espero la col·
laboració de tots i totes vosaltres per
ampliar-lo i per construir el millor
projecte de municipi.
Us espero dilluns 5 de setembre a
les 19:30 a la plaça del Mirador per
iniciar un nou curs polític i interactuar una mica més. No hi falteu!
*Regidora d’ERC

Ignasi Giménez Renom*
*Responsable de comunicació de Junts
per Castellar

Dolors Ruiz *

Des de la confiança
absoluta

F

aig el pas ferm de presentar-me candidata a l’alcaldia de Castellar.
Encaro aquest repte amb
decisió, molt d’entusiasme i amb la seguretat que es produirà la connexió imprescindible amb
les persones per crear un projecte
transformador de municipi.
Un projecte que acabarem de definir els propers mesos amb la vostra
col·laboració per redactar un dels
millors programes municipals per
Castellar. Centrat en el servei a les
persones, el dret a l’habitatge i la
prosperitat econòmica. En les polítiques del medi ambient, les energies renovables i la sostenibilitat.
En les polítiques feministes. I en la
lluita pels drets humans, l’amnistia,
les llibertats i la República.
Els aprenentatges d’aquests 3 anys
com a regidora d’ERC a l’Ajuntament de Castellar es sumen a l’experiència diària de viure i treballar al poble.
La política local, com el taulell d’un
petit comerç té aquesta essència:
atendre a les persones per donar el
millor servei i ajudar-les des de la
confiança i la proximitat.
Però també la política local ha
d’aprofitar el recolzament del Govern de la Generalitat i de la Unió
Europea i els recursos que ens proporcionen aquests estaments. I no
oblidar que vivim en un Planeta amb
recursos limitats i que quan actuem
localment no podem deixar de pensar globalment.
Avui, amb la tristor pels cruels efectes de la pedregada a la Bisbal de
l’Empordà en som molt conscients
de la necessitat de frenar els efectes del canvi climàtic.
Avui, quan llegim la notícia de que
l’ONU sentencia que Espanya va
violar els drets polítics de Junqueras, Romeva, Rull i Turull en sus-

Torna la Festa Major de
Castellar!!!

E

l divendres 9 de setembre encetarem
una nova edició de la
Festa Major de Castellar. I ho farem amb
tota normalitat després de dos anys
de restriccions a causa de la pandèmia de Covid-19.
La benvinguda de la festa gran de la
nostra vila recupera el seu format
habitual, amb una cercavila els Gegants de l’ETC, el grup d’Atabalats
de l’IE Sant Esteve, els Castellers
de Castellar i els grups de Ball de
Bastons i Ball de Gitanes, que donarà pas al tradicional pregó a càrrec
d’Arribar i ploure i la participació
castellarenca d’Amb sense Embuts.
Serà el tret de sortida de tres dies
de festa durant els quals tots podrem participar de més d’un centenar d’activitats de tota mena i
per a totes les edats.
Tenim moltes ganes acumulades
de Festa Major i estic segur que podrem gaudir-la plenament.
Com ja és habitual al nostre municipi, una de les característiques de la
Festa Major és la gran col·laboració
de les entitats i la ciutadania. Enguany, com era habitual als anys anteriors a la pandèmia, prop del 73%
de les activitats estan organitzades
per entitats o particulars.
Hem d’estar orgullosos amb aquesta
gran implicació de la societat civil,
que no deixa de ser una demostració de la gran xarxa d’entitats que
tenim a la vila i la seva actitud proactiva a favor del poble.
Vull felicitar tothom que ha participat en l’organització de la Festa
Major i agrair l’esforç que han fet
per recuperar la normalitat. També
vull estendre aquest agraïment als
treballadors municipals que s’han
bolcat en el muntatge.
A tots els veïns i veïnes els vull demanar que s’ho passin molt bé i que
carreguin piles de cara a la tardor
i l’hivern.
Això sí, amb seny i amb el respecte
que es mereixen la resta de convilatans i convilatanes.
Visca la Festa Major de Castellar!
*Alcalde
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Magazins

U

n seguit de circumstàncies, entre les quals
incloc l’avorriment,
han propiciat que caigués a les meves mans
una d’aquelles revistes que anomenem de la premsa groga. Així, doncs,
avui, tot veient la reina anglesa al
balcó (i la portada!) he sucumbit a la
temptació de donar-hi una ullada ràpida (tot i que de ràpida, no n’ha tingut res). Admeto que no m’he pogut
estar de fullejar-la de tort i de dret.
He d’acceptar que malgrat el meu entestament ni he resolt els mots encreuats, ni he trobat totes les paraules
que s’amagaven en la sopa de lletres
i que, de propina, he embolicat amb
un reguitzell de números mal posats
un sudoku de pa sucat amb oli. Malgrat totes aquestes adversitats, reconec, però, que no he pogut estar-me
de badar davant aquelles enlluernadores vivendes d’alt estànding i de
constatar com viuen, de bé, aquells
personatges que volten pel món amb
un somriure bicarbonatat i una cartera plena de virolles.
És del tot probable que el fet de deixar de tenir raons objectives per visitar el barber amb la periodicitat
que em marca la pròpia naturalesa,
portés implícit que, lentament, anés
abandonant aquest tipus de lectura

PLAÇA MAJOR

VÍCTOR VALLS
Impressor

esporàdica i del tot circumstancial.
Posats a ser francs i, sense cap mena
de voluntat de donar més peixet que
l’estrictament necessari a ningú, admeto que una de les coses que, encara avui, continuen cridant-me més
l’atenció és la qualitat de les fotos,
del paper i de la impressió.
Una vegada dit això, apunto que se’m
fa difícil (per no dir impossible) entendre com tants centenars de milers de lectors d’arreu del planeta puguin pagar tants de diners per ficar
el nas en les vides d’altres persones
que no coneixen de res i que, sense

Magazins || JOAN MUNDET

cap mena d’escrúpol es neguen a
satisfer la nostra curiositat i despullar la seva intimitat, si abans no es
passa per caixa.
Recordo que al nostre casament,
el professional que vam contractar
per immortalitzar el moment, va fer
una tasca magnífica. Dono per suposat que el material amb què se les va
haver complia amb uns mínims que
considero acceptables i d’acord amb
l’establert, però... fillets de Déu! La

feina que va tenir a col·locar quatre
fotos mal comptades als parents més
propers!... Aquestes coses van com
van. Reconec que ni soc futbolista,
ni porto corona, ni surto per la tele,
ni tinc cap cognom amb pedigrí, ni
tampoc soc gens fotogènic. Ep, un
segon, un segon; aquí sí que em cal
fer un incís important: pel que avui
he pogut constatar això de la fotogènia, no té la més mínima importància i esdevé del tot secundari a l’ho-

ra d’esbombar rutinàries novetats
a les pàgines de les revistes del cor.
Addenda: hom un dia em va dir que la
publicació d’aquests magazins dona
vida a molts mileuristes i freelance.
És possible que sigui així, però sincerament em costa molt de creure
que la finalitat sigui aquesta. Penso
que les grans rotatives es podrien fer
servir per a altres tasques molt més
pedagògiques, enriquidores, agraïdes i gratificants.
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Georgina Garcia
retorna sense sort en
la prèvia del US Open

Després d’un temps lluny de les
pistes per una lesió a la mà, la
tenista castellarenca Georgina
Garcia (271 WTA) ha tornat a la
competició durant la prèvia del
US Open, en què va caure en la
tercera ronda de la qualificació en

la lluita pel quadre final. Garcia va
superar l’anglesa Yuriko Miyazaki
(202 WTA) per 7-5/6-3 i la nordamericana Kayla Day (211 WTA)
per 6-4/1-6/6-4, i va caure contra
la francesa Leolia Jeanjean (149
WTA) en el tercer partit.

Nova temporada, il·lusions renovades
La UE Castellar arrenca el curs amb la mirada posada de nou en la Primera Catalana, en un any vital per a l’ascens de categoria

Albert San Andrés

Els finals d’agost sempre són intensos en el món del futbol regional. L’arrencada de la nova temporada i les
novetats d’última hora ocupen l’actualitat de l’esport rei, en què la UE
Castellar parteix un any més com a
un dels principals favorits per a l’ascens de categoria.
El conjunt dirigit per Juan Antonio Roldán i Santy Fernández va arrencar fa una setmana, amb un total
de sis incorporacions noves i cinc baixes. En el capítol de fitxatges destaquen jugadors com els defenses Abde
El Bakali (Can Trias), Albert Quereda
(Ripollet), Iván Caballero (UE Rubí), el
lateral esquerre Óscar Jaén (Sabadell
Nord), el migcampista Víctor Moreno
(Can Trias), el davanter Àngel Ambrosio (Ripollet) i l’esperat retorn d’un vell
conegut com és Dani Quesada, que arriba amb la intenció de tornar a fer-se
amo de les bandes atacants.
Aquests jugadors hauran de fer
oblidar noms com el del davanter
Marc Estrada (CF Caldes), o les importants baixes defensives d’Iker Roldán
(Sant Cugat CF) i Rodri, que va decidir retirar-se en l’últim partit de la
temporada passada. Iván Rodríguez
i Álex Alfonso completen les baixes.
La 2022-23 no serà una temporada més, ja que la inclusió d’una Superlliga per davant de la Primera Catalana per a la 23-24 obliga els equips
més competitius a lluitar des de l’inici
en qualsevol dels 12 subgrups en què
s’han dividit els sis existents de Segona Catalana. En el cas dels blanci-vermells, la primera fase serà de 20

jornades, en què el Castellar haurà de
lluitar per entrar entre els tres millors
del subgrup 4A, per enfrontar-se en
la segona amb els tres millors del subgrup 4B. Els equips iniciaran la segona
fase arrossegant els punts obtinguts
en la primera, jugant a doble volta. Ascendiran a Primera els tres primers
classificats i els tres millors quarts
del conjunt de subgrups. Pel que fa a
la resta, del 4t a l’11è classificats es dividiran en quatre grups de quatre, en
què els classificats en 4a posició descendiran a Tercera. En total, ascendiran un total de 21 equips a Primera
i 24 descendiran a Tercera, motiu pel
qual, amb un ascens directe més per
grup, a banda dels tres millors quarts,
es dona una oportunitat única i més
factible que en condicions normals
per ascendir.
Però la Unió Esportiva no ho tindrà gens fàcil, amb rivals de subgrup
de l’altura del Gironella, el Joanenc,
el Berga, el Sant Quirze o el descendit Vic-Riuprimer i Montcada, el San
Juan de Montcada, el Sabadell Nord, el
Can Fatjó i el Ripollet en els possibles
encreuaments amb l’altre subgrup.
L’equip va arrencar fa una setmana els entrenaments, i va disputar
partits contra el CD Badia (2a Cat) al
municipal Sergio Busquets, on va rascar un empat en l’últim moment i una
derrota en l’estrena en el Joan Cortiella per 1-2 contra un rodat CE Mercantil (Nacional Juvenil), entrenat per
l’exjugador castellarenc Marc Xala.
Aquest dimecres va disputar un
nou partit a casa contra el Can Rull
(2a Cat) amb un resultat de XX-XX i
el dissabte (19.00 h) s’enfronta al Molins CF de Primera Catalana a casa.

L’equip ha tornat amb noves il·lusions per continuar lluitant per l’ascens de categoria. || A. SAN ANDRÉS

Greu lesió
d’Albert Quereda
No tot són bones notícies
per al primer equip de la UE
Castellar, ja que en el segon
test de pretemporada contra el CE Mercantil el defensa Albert Quereda va sofrir
una greu lesió al genoll que

el pot mantenir uns mesos
lluny dels terrenys de joc.
En la segona part del partit,
l’exjugador del Ripollet va
topar amb un jugador rival
i va quedar estès al terreny
de joc, cosa que el va obligar a abandonar el camp.
Els pitjors auguris parlen
dels encreuats, però encara
falta la confirmació oficial.
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Laia Ribera, sisena en els
Campionats d’Espanya

Els groc-i-negres volen millorar la dinàmica de temporades passades i tenir un bon any a Copa Catalunya. || A. SAN ANDRÉS

El Castellar ja coneix els rivals

La llançadora del CA Castellar,
Laia Ribera, va tancar a finals de
juliol passat la participació en els
campionats d’Espanya sub-16 amb
una excel·lent sisena posició final
en llançament de pes (3 kg).
Ribera continua progressant i
arrodonint una fantàstica temporada, en què després de quedar campiona de Catalunya el 20 de març
passat, va accedir a la fase final del
campionat d’Espanya sub-16 a la
població asturiana d’Avilés.
En una prova en què es va trobar amb les millors llançadores del
país, l’atleta castellarenca va aconseguir superar novament el seu millor llançament i el va ampliar 35
cm més, amb un total de 12,35 m,
que torna a deixar la marca com a

rècord del club. Ribera ho va fer en
el tercer dels sis llançaments i la va
situar molt per sobre de la setena
classificada, mentre que la guanyadora, Andrea Njimi (CA Olímpia Lafuente) aconseguia un inabastable 14,79 en el cinquè intent, cosa
que va demostrar la seva superioritat en la prova. Andrea Rico (F.
Alamo Caja Rural Regional) amb
12,78 era segona i Gema Dacosta
(At. Vila de Cangas) amb 12,66 va
completar el podi.
Des del club han destacat molt
positivament aquest lloc finalista:
“La Laia ha fet una temporada
espectacular i ha demostrat que
la feina, la constància i el sacrifici són clau per assolir els grans
objectius”. || REDACCIÓ

L’equip d’Isidre Travé no vol patir per la permanència com en anys anteriors
A inicis de setembre ja es perfilen els
grups competitius per la nova temporada i el CB Castellar ja coneix els
rivals als quals tocarà batre per a no
haver de patir i confirmar una nova
permanència.
El conjunt que dirigirà Isidre
Travé s’ha reforçat en totes les línies
per tractar d’aconseguir un lloc en
la zona mitjana de la taula i no haver
de patir en la lluita pel descens. Tot
i això, no ho tindrà gens fàcil, ja que
ha quedat enquadrat en el grup 2 de
Copa Catalunya, deixant el grup 3 on
ha passat les últimes tres temporades.
Un grup força complicat on s’aparellarà amb l’IPSI, Molins, Vedruna
Gràcia, La Salle Manresa, Mollerus-

sa, Olesa, Vilatorrada, Artés, Lluïsos,
Alpicat, CN Terrassa, CN Sabadell o
SD Espanyol.
Els groc-i-negres ja van tancar
la plantilla abans de les vacances amb
la incorporació d’Eloi Cano, David Corominas, Jordi Gorina i Carlos Jiménez i la participació dels juniors Pol
Latorre, Izan Romero i Aleix Canalís,
una mescla de joventut i talent que ha
de garantir l’objectiu de la temporada. Serà el jove aler/escorta Corominas, el cridat a ser un dels referents
de l’equip, juntament amb els veterans Albert Cadafalch, Albert Germà
i Pau Viladomat, la vella guàrdia d’un
equip que somia mirar a la part alta de
la classificació i a fer gaudir a la sofri-

da afició del Pavelló Puigverd.
L’equip ja ha arrencat la temporada amb un partit amistós contra el
Cornellà on va perdre per la mínima
i aquest diumenge tornarà al parquet
del Puigverd (19.00 h) per a enfrontar-se al Grup Barna barceloní de Primera Catalana. Posteriorment, l’equip
jugarà contra dos rivals de Copa Catalunya, com són el Baricentro Barberà, en la ja tradicional presentació de
l’equip durant la Festa Major (dia 11,
12.00 h) i amb el CBU Lloret el dia 17.
L’equip de Travé debutarà una
setmana després a casa contra el SD
Espanyol, equip que la temporada
passada també va lluitar per la permanència. || A. SAN ANDRÉS

Ribera després de proclamar-se campiona de Catalunya a principis del 2022. || CEDIDA
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Oriol Alcaraz, segon a Sants
El ciclista castellarenc puja al podi en el 75è Trofeu Enric Armengol

L’FS Castellar arrenca
una temporada vital

Oriol Alcaraz en el moment d’arribar a la meta al trofeu Enric Armengol del barri de Sants de Barcelona. || CEDIDA

Els jugadors de l’FS Castellar celebrant un gol. || A. S.A.

L’evolució d’Oriol Alcaraz segueix
per bon camí, després d’aconseguir
un segon lloc en la 75a edició del Trofeu Enric Armengol disputat al barri
de Sants de Barcelona. Tot i córrer
ell sol per part del seu equip, el castellarenc va brillar amb una actuació
excel·lent i torna a pujar a un podi.
La lesió que arrossega des de fa
més d’un any no ha sigut un fre per
poder aconseguir aquest segon lloc

a Barcelona. Alcaraz va saber gestionar la cursa i sumar-se a l’escapada tot sol, per poder pujar a un podi
flanquejat per corredors del seu exequip, el Tot-Net Terrassa, que sí que
va poder dominar la cursa.
Participar sense equip va fer
que no pogués donar caça al guanyador, Iñaki Navarro (00:49,47),
que va entrar tot sol a meta, a 39 segons del castellarenc, que es va jugar

l’esprint final amb la major part del
pilot, de manera que va obtenir una
gran renda de dos segons (foto). Biel
Font va completar el podi.
Aquesta setmana, el ciclista
del Bathco viatjarà a Talavera de la
Reina per a completar la XXIX Vuelta Ciclista a Talavera, prova puntuable per al Campionat d’Espanya, a
l’espera d’aconseguir un equip per fer
el salt a sub-23 i elit. || A.S.A.

Aquesta serà una temporada especial per a l’FS Castellar: la del retorn a 3a Divisió Nacional, on els
de Darío Martínez volen ser alguna cosa més que una mera comparsa que lluiti per evitar el descens.
Després d’una temporada
21-22 espectacular, en què es van
alçar amb el títol de Lliga a Divisió
d’Honor, l’equip taronja s’ha conjurat per a continuar creixent i fer del

primer equip un conjunt sòlid que
no hagi de patir per mantenir la categoria. Per això, els de Martínez
ja han arrencat la temporada i disputaran els primers partits amistosos a partir d’aquest diumenge
lluny del Blume, per debutar a casa
el dimecres que ve, 7, durant els
actes de Festa Major, contra la Pia
Sabadell, per tornar a jugar quatre
dies després. || A.S.A.
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Òpera prima de Rafael Belmont
El cineasta dirigeix el seu primer llargmetratge, ‘Abismo’, present a diversos festivals i que dijous s’estrena a Barcelona

Marina Antúnez

El sabadellenc vinculat a Castellar
Rafa Belmont presenta el seu primer
llargmetratge, que es titula Abismo i
que arriba després de 8 anys de gestació. “Va ser un projecte que neix
per pura necessitat psicològica de
fer cinema”, explica ell mateix. Tot
i que professionalment es dedica a
la informàtica, ja fa més de 20 anys
que fa incursions al setè art. Ha fet
tres o quatre documentals propis i
ha col·laborat en algun projecte com
a operador de càmera i tècnic de so.
Un dia es va dir: “Produiré la meva
pel·lícula, la filmaré, l’editaré i en
faré la postproducció”. I així va ser,
amb la seva primera pel·lícula, que finalment dura 86 minuts.
Amb Abismo confessa que ha
pogut anar més enllà que amb els curtmetratges, provar-se a ell mateix. Per
fer-la, “vaig haver de mirar manuals
de com fer un guió”. Reconeix que fer
el projecte ha estat una feina increïble, i més perquè la pel·lícula és autoproduïda. Per tant, Belmont ha estat
el responsable de totes les fases de la
pel·lícula: la producció, la filmació,
l’edició i muntatge i la postproducció.
Abismo és un thriller, amb suspens, drama i acció. Situa una parella que ho està passant malament econòmicament i ell decideix ficar-se en
un grup de butroners, gent que roba a
les empreses de polígons. Allà descobreix un món de diners ràpids, emoció
i adrenalina que l’enganxen. La seva
dona ho accepta al principi, però després intenta fer-lo recapacitar. “Però
el cap dels butroners és l’amic d’ell
de la infantesa, i l’anima a seguir”.
El protagonista, l’Eric, busca una vida
que se surti del que està establert i és
rutinari, però aquesta nova ocupació li
portarà problemes. “Al tràiler he intentat no mostrar gaire l’argument,
només fer-vos venir ganes de veure
la pel·lícula, per no fer espòiler”.
Per a l’equip tècnic, ha utilitzat material que ja tenia de quan feia

A la dreta de la imatge i amb la càmera, Rafa Belmont, durant el rodatge de la seva pel·lícula ‘Abismo’, seleccionada a diversos festivals. || CEDIDA

els curtmetratges i també ha fet una
mica d’inversió. Ha comptat amb dues
persones i ell mateix: Rubén Tardío a
l’equip de so, adjunt de direcció i runner, i Laura Oliver al maquillatge, caracterització i claqueta.
A l’elenc interpretatiu ha apostat per Raul de La Cruz, Enric López,
Anabel Riquelme, Óscar Sanjuan,
Jaume García Ariza i Ximena Marsé.
“Alguns dels actors són professionals, d’altres no, però amics perquè
a mi els càstings no m’agraden”. Segons Belmont, han fet una gran feina,
“i no ho dic perquè jo en sigui el director, sinó perquè és veritat”. En
aquest sentit, afegeix que “del que
estic més orgullós és de la feina ac-

toral”. Tots ells han participat al film
d’una manera desinteressada, invertint hores de lleure per a les filmacions. Belmont, que també ha comptat
amb el suport i ajut de la família, ha
rodat quan sortia de la feina, a la tarda
i els caps de setmana. “Per això, hem
estat dos anys gravant, tot i que la
pel·lícula es desenvolupa a la ficció
en una setmana”.
Les localitzacions inclouen indrets de Castellar. Per exemple, un
dels carrers del polígon del Pla de la
Bruguera, una nau del polígon, i una
zona de l’Airesol. També s’hi poden
veure representades altres poblacions, com Cerdanyola, Montmeló - va
partiripar-hi el Circuit - , Granollers

(rodatge en una fruiteria), Barcelona (Vall d’Hebrón) i Sabadell, amb la
Ronda Ponent i la fàbrica especialment la antiga Fàbrica Cascón. “On
trobava el que necessitava”.
Després, encara s’hi ha hagut
d’afegir tota la feina de postproducció: eliminar errors de ràcord, posar-hi els efectes especials, millorant
l’escena allargant els escenaris digitalment, “fins i tot vaig haber de fer
petits canvis digitals als cabells
d´algun actor per mantindre el raccord.”. D’altra banda, la banda sonora és obra de Sumeria Studio d’Óscar
Sanjuan, “un dels actors de la pel·li
que va fer una feina molt professional”, diu Belmont.

‘abismo’, estrena i festivals
Belmonte ja ha pogut presentat la
seva obra cinematogràfica a diversos festivals. De moment, s’estrena
al cinema Maldà aquest dijous 8, a les
22.45 h, ja que ha estat seleccionada
al Festival Love and Hope International Film Festival. També està nominada al Festival Marbella International Film Festival, al Festival New York
True Venture Film Festival i al Corsenal Production International Monthly
Film Festival, i ja sap que ha resultat finalista d’aquest darrer. “Els festivals
donen visibilitat”, diu. Per això, amb
la idea que la cinta sigui afortunada,
ja es planteja un projecte futur, “amb
més mitjans i més minimalista”.
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TEMPORADA | TEATRE I MÚSICA

TEATRE | CAP DE SETMANA

La venda d’abonaments
d’espectacles, a l’alça

L’Alcavot reprèn la
programació teatral

Avui finalitza el termini per adquirir els de la temporada tardor-hivern

L’Espai Cultural obre amb la proposta
d’Arnau Vilardebò ‘Divines seduccions’

Marina Antúnez

Aquest divendres, dia 2 de setembre,
finalitza el termini per adquirir els
abonaments de la temporada d’espectacles a l’Auditori de la temporada tardor-hivern 2022. Segons ha comunicat la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament, la venda que es va iniciar l’1 de juliol passat ha funcionat
molt bé i ara per ara ja s’han venut
128 abonaments (46 totals i 86 personalitzats), cosa que suposa un 41 %
del total. El preu dels abonaments és
de 70 euros per a 7 espectacles i de
40 per a 4. Cal tenir en compte que
els espectacles familiars i la programació de l’ETC no estan inclosos en
els abonaments.
Dilluns dia 5 de setembre es posaran a la venda les entrades puntuals per a la compra d’espectacles,
tant els familiars com els previstos per al públic adult. El preu de
l’entrada general serà de 15 euros.
L’entrada amb descompte serà de
12, mentre que per als col·lectius
serà de 10 €.
Per a la programació familiar,
el preu de l’entrada general serà de
6 euros, l’entrada anticipada serà de
5 euros, i l’entrada amb descompte,
de 4. La compra d’entrades es pot fer
a través de la pàgina web www.auditoricastellar.cat o al web municipal
www.castellarvalles.cat.
propostes

La majoria de propostes tindran lloc
a l’Auditori Municipal Miquel Pont,
tot i que també n’hi ha tres de previstes a la Sala de Petit Format de
l’Ateneu. En total, es comptarà amb
tres espectacles per al públic familiar i set més per al públic adult, en
diversos horaris.
Els espectacles s’iniciaran el

‘Una teràpia integral’ es podrà veure el dia 8 d’octubre, a l’Auditori Municipal. || CEDIDA

dia 24 de setembre, a les 20 h, amb
l’obra de teatre Buffalo Bill a Barcelona, de Bitò Produccions. Seguiran el
dia 2 d’octubre, a les 12 h, amb la proposta de teatre familiar Camí a l’escola, de la companyia Campi qui Pugui.
I encara per a l’octubre, el dia 8
és prevista la proposta teatral Una teràpia integral, de Hause & Richman,
que es podrà veure a les 20 h, i per al
dia 22, Mare de sucre, de la Companyia Escenaris Especials, a les 20 h.
El mes de novembre s’omple
amb propostes com Quanta, quanta guerra, de Farrés Brothers i Cia,
SCCL, una proposta que en aquest
cas es podrà veure a la Sala de Petit
Format, a les 18 h i a les 20.30 h. El
dia 18 s’ha programat Terra Baixa,
de La Perla 29, en doble sessió a les
19 h i 21.30 hores, i el 26, es reprograma el concert de música posposat per malaltia de Maria del Mar
Bonet i Dani Espasa titulat Nosaltres les dones, a les 20 h.

També al mes de novembre,
tindrà lloc una proposta familiar.
Serà el dia 6, a les 10.30 h i 12 h, amb
Univers engruna, d’Engruna Teatre.
El desembre acull dues propostes teatrals. El dia 4, un espectacle
familiar titulat La llàntia meravellosa,
de Festuc Teatre SL, prevista per a
les 12 h. El dia 17, per al públic adult
i a la Sala de Petit Format, i en doble
sessió a les 18 h i a les 20.30 hores,
Kalumba, de La Gàrgola Produccions Teatrals

L’Alcavot Espai Cultural reprèn l’activitat cultural després de la parada
tan reparadora de l’estiu per vacances. Aquest mateix dissabte, 3 de setembre, i a les 20.30 hores, s’hi presenta l’espectacle de teatre Divines
seduccions, amb la companyia teatral d’Arnau Vilardebò. La proposta es podrà veure també diumenge
dia 4, a les 18.30 h.
En aquesta ocasió, Vilardebò, que ja havia visitat l’espai teatral castellarenc en una ocasió anterior, ens parla dels grecs, que van
saber sintetitzar tota la psicologia
humana en un gran recull d’històries pròpies o plagiades d’altres cultures: la mitologia grega. Allí, van
inventar i reinventar les divinitats
mirant-se a si mateixos al mirall.
I parlant del que ara actualment ens ocupa, lligaven com les
divinitats que inventaven. Triarem
entre Urà, Zeus, Dionisos, Hera,

Sèmele, Afrodita, Perseu, Castor,
Pòl·lux i d’altres, veurem èxits, fracassos, encerts i errors que seran
idèntics als nostres i aportaran de
segur idees ben aprofitables en l’art
de la seducció. El preu de l’entrada
és de 10 € la general, de 8 pels majors de 65 i menors de 25 anys, i de
6 per als socis de L’Alcavot. Per a
fer les reserves, cal enviar un correu a lalcavot.teatre@gmail.com o
al WhatsApp al 616439983.
D’altra banda, també a L’Alcavot, el dia 10 de setembre s’inaugura l’exposició del castellarenc Josep
Pérez González Estampa. L’exposició s’inaugurarà dissabte dia 10
setembre, a les 20 hores, i seguirà
oberta tots els divendres dissabtes
i diumenges, fins al 25 de setembre,
en diferents horaris. Podeu consultar més informació a la pàgina 18 del
suplement de Festa Major 2022 encartat a l’edició. || M. A.

programació a l’etc

L’Esbart Teatral de Castellar ha programat l’obra El retorn, un muntatge dirigit per Ramon Falcó a partir
d’un text de Manuel Brugarolas. Es
podrà veure els dies 25, 26 i 27 de novembre i 2, 3 i 4 de desembre. Els divendres, a les 20 h, i els dissabtes i
diumenges, a les 18 h. Totes les representacions es faran a la Sala de
Petit Format de l’Ateneu.

L’actor Arnau Vilardebò torna a L’Alcavot aquest cap de setmana. || CEDIDA
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La vida de soldat per Puigcerdà
El castellarenc Albert Antonell cedeix un fons de 860 fotografies de 1958 a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya

Marina Antúnez

Un fons fotogràfic de 860 fotografies del castellarenc Albert Antonell
han quedat custodiades a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya. La donació ha
estat feta pel mateix Antonell i consta d’una gran quantitat d’imatges de
gran qualitat de l’època en què el castellarenc va fer la mili a Puigcerdà,
quan tenia vint anys, el 1958. “Sempre anava amb la càmera a sobre,
durant la seva estada a Puigcerdà”, explica Erola Simon, la directora de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, que afegeix que, “aleshores, ell
ja era un apassionat de la muntanya i de la fotografia, tot i que era
molt jove”.
A les imatges, Antonell retrata
la vida de soldat per Puigcerdà. En
aquest sentit, va fer fotografies de la
seva experiència militar, dels seus
companys mentre feien activitats
militars, de les maniobres, també hi
ha fotos de la caserna on s’allotjaven.
“Quan tenien hores lliures anaven
a passejar pel llac o participaven
en les festes”, afegeix Simon.
La caserna militar era al mateix edifici on ara hi ha l’Arxiu Comarcal, al passeig 10 d’abril, 2. “Era
un antic convent i, després de la
Guerra Civil, va ser caserna de soldats”. Actualment, a la planta baixa
d’aquest edifici hi ha la biblioteca i, al
primer pis, l’Arxiu Comarcal.
Erola Simon és d’origen castellarenc, tot i que ja fa anys que
viu a Puigcerdà. “Com que l’Albert
sabia que jo treballava aquí es va

El castellarenc Albert Antonell amb Erola Simón davant de l’exposició de fotografies a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya. || CEDIDA

posar en contacte amb mi per explicar-me que tenia aquestes fotografies i oferir-nos-les”. Són negatius de 35 mm, “molt interessants
perquè reflecteixen la vida dels militars en una població petita com
Puigcerdà”. El fet que centenars
de soldats s’estiguessin en aquella
caserna tenia molt impacte sobre la
població. “Alguns dels soldats es
van arribar a casar amb noies de
Puigcerdà”. A més, en aquell moment de postguerra, hi havia l’esta-

ment militar fix, que vivia sempre a
Puigcerdà.
Les fotografies han interessat
molt “perquè fins ara no teníem
imatges de soldats ni d’aquesta
vida militar de Puigcerdà”, diu
Simon. Un cop rebudes, es van digitalitzar a través d’una empresa que
fa treballs d’aquests habitualment
per a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya i, d’aquesta manera, es van poder
visualitzar. “Amb l’Albert, les vam
anar descrivint conjuntament”.

Són fotografies molt bones que han
quedat molt ben digitalitzades. Un
cop totes descrites, es van penjar a
Internet i segueixen amb consulta
oberta al cercador d’arxius en línia.
èxit de l’exposició

Simon va considerar que hi havia
material prou interessant com per
fer una exposició, així que es va fer
una selecció de les fotografies més
representatives, unes 40, per explicar aquesta experiència militar d’Al-

bert Antonell. La mostra es titula
Fer el servei a Puigcerdà el 1958. A les
imatges, hi apareixen la caserna i els
seus interiors, també les maniobres
militars de la comarca (pràctiques
de ràpel al Malniu, de tir i caminades amb mules a Penyes Altes, etc.).
“També hi ha la vida dels soldats
en el lleure, les seves passejades
amb barca, per exemple”.
L’exposició, que es podrà visitar fins al 30 de setembre a la sala
Sebastià Bosom de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, ha tingut molt
èxit i ressò. Fins i tot, el diari Regió
7 ha elaborat un reportatge de quatre pàgines. “I és que tothom recorda els soldats, molta gent els havia
vist perquè eren molt presents”. De
fet, els soldats hi van ser fins al 1963.
El mateix Albert Antonell ha
estat molt content que s’hagi pogut
fer aquesta exposició “perquè és
molt sensible a aquests temes i
una persona culturalment inquieta”, diu Simon.
Algunes de les fotografies que
s’han descartat fan referència al vessant excursionista de l’Albert. “Recordem-lo sempre molt implicat a
la SEAC des de l’inici, el 1953, entitat de la qual va ser president”.
A Puigcerdà, anava amb un amic
castellarenc que també feia la mili
a Puigcerdà a caminar per la muntanya, “en una època en què ningú
anava d’excursió”. S’han desestimat aquestes fotografies de temàtica
més excursionista perquè, “des del
punt de vista de la gent de Cerdanya la muntanya té un interès relatiu, però són fotos molt xules”.
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CAPGIRATS | SETEMBRE

CÒMIC | FIRA

Els Capgirats encaren el
segon tram de temporada

Joan Mundet,
convidat al Saló del
Còmic DB de Bèlgica

Preparen actuacions per a la Festa Major
de Sant Quirze i Castellar del Vallès
Aquest dissabte que ve, els Castellers de Castellar tenen la primera actuació fora de casa després
de l’aturada per vacances. Serà a
la Festa Major de Sant Quirze del
Vallès. Actuaran a les 17.30 hores,
a la plaça de la Vila.
Per preparar aquesta i la resta
d’actuacions dels pròxims mesos,
els Capgirats assagen a les 19.30 h.
a l’Espai Tolrà, cada dilluns i cada
divendres, amb les portes obertes a
tothom qui ho vulgui provar, encara que mai hagi fet castells fins ara.
La setmana que ve, però, serà
excepcional: assajaran dilluns i dimecres per poder preparar una de
les seves diades més importants, la
de Festa Major de Castellar. Per fer-

ho necessiten més pinya que mai,
així que conviden a tots els castellarencs perquè passin pel seu
espai d’assaig a fer pinya i a descobrir aquesta activitat de cultura popular.
A banda de la diada de Festa
Major, el dissabte 10 a les 18 h a la
plaça d’El Mirador, els Capgirats
també participaran a la cercavila
de benvinguda de divendres dia 9.
La colla encara ara el segon
tram de la temporada castellera
amb ganes de créixer i convençuda que aquest inici de curs escolar serà un bon moment per guanyar volum de gent i fer bones
actuacions abans de finalitzar la
temporada.

Assaig de la colla castellera Capgirats, a Casteller del Vallès. || CEDIDA

Del 9 a l’11 de setembre, Brussel·les
tornarà a acollir el BD Comic, un
dels festivals europeus amb més
nom d’Europa. L’il·lustrador i dibuixant castellarenc Joan Mundet,
que té distribució del seu treball a
Bèlgica a través de l’editorial BC
Must, participarà en una trobada
que promet ser memorable: després que les dues darreres edicions patissin afectacions per culpa
de la pandèmia, el saló tornarà amb
força. Mundet ha pogut desenvolupar la seva carrera al novè art en
l’àmbit internacional a països com
Itàlia, França i també Bèlgica, que
té a Brussel·les una de les capitals
mundials del sector. || REDACCIÓ

Vinyetes de la darrera obra de Mundet en l’edició belga, ‘Sous un soleil de plomb’. || BD MUST

TRADICIONS | ERMITA

Dijous 8, torna
l’Aplec a les Arenes
Dijous, 8 de setembre, a les portes
de la Festa Major els Amics de l’Ermita de les Arenes celebren l’aplec,
com ja és costum. En aquesta ocasió, la trobada servirà per acomiadar definitivament de Castellar el
mossèn Txema Cot i per donar la
benvinguda al nou mossèn, Xavier
Blanco, que oficiarà la seva primera
missa al municipi. L’acte és previst a
les 12 hores, amb una missa solemne
d’ambdós mossens. La missa tindrà
lloc a l’esplanada, davant de l’ermita, i no comptarà enguany amb actuació coral. Havent acabat l’ofici,
la comitiva compartirà un dinar al
Mas Pinetó. || M. A.

Missa davant de l’ermita de les Arenes fa tot just un any. || Q. PASCUAL
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Alcarràs

trades de les 308 butaques disponibles a l’Auditori. La cinta tracta el cas de la família Solé,
que ja fa generacions que cultiva una gran extensió de préssecs a Alcarràs, una petita poLa pel·lícula ‘Alcarràs’, que ha fet el
blació rural de Catalunya. Però arriba l’estiu i,
salt a les plataformes audiovisuals
aquesta setmana passada, es podrà després dde 80 anys cultivant la mateixa terra,
aquesta queda posada en perill per les intenciveure en patalla gran el proper 8 de
setembre, a les 21.30 hores, a l’Audi- ons d’instal·lar unes plaques solars allí mateix.
tori Municipal. La pel·lícula de Carla Una de les característiques d’aquesta pel·lícula
Simón és entre les 30 pel·lícules pre- és que tots els intèrprets que hi apareixen no
seleccionades als Premis del Cinema són actors professionals. Alguns dels noms que
Europeu i també és una de les favori- apareixen al film són: Jordi Pujol Dolcet, Anna
tes de l’Acadèmia espanyola per anar Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou,
als Oscar. De moment, segons ha co- Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós, Berta
Pipó. De moment, ja ha rebut diversos reconeimunicat el Club Cinema Castellar
Vallès, entitat organitzadora de la pro- xements, l’Ós d’Or a Berlín per millor pel·lícula i
jecció, ja s’han venut prop de 200 en- premi al Festival de Málaga.
Dijous 8 · 20.30 h · Auditori

agenda

del 03 l’11 de setembre de 2022

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

DISSABTE 3
A partir 17 h - FESTA
Festa Tropical
Joc de la bandera (17 h) + sopar popular (20 h) + Improshow (22 h)
+ info: avlamitjagalta@gmail.com
Parc de Canyelles
Organització:
Veïnat de La Mitja Galta
20.30 h - TEATRE
Teatre: Divines seduccions, amb
la Cia. Arnau Vilardebò
L’Alcavot Espai Cultural
Organització:
L’Alcavot Espai Cultural
22.30 h - BALL
Nit de ball amb música en viu del
Duo Al & Ma
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

DIUMENGE 4

18 h - BALL
Ball a càrrec de Cotton Club
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

18.30 h - TEATRE
Teatre: Divines seduccions, amb
la Cia. Arnau Vilardebò
L’Alcavot Espai Cultural
Organització:
L’Alcavot Espai Cultural

18 h - PROPOSTA
Denominació d’origen
Benvinguda a la nova etapa de l’Escola Municipal de Persones Adultes
Escola Municipal de Persones
Adultes Les Teixidores
Organització: Escola Municipal de
Persones Adultes Les Teixidores

DIMECRES 7

19.30 h - PROPOSTA
Recepció institucional a les entitats ciutadanes del municipi
L’acte inclou un concert del Kor Ítsia
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Ajuntament

9.15 h – PROPOSTA
Coffee Jobs del Servei Local
d’Ocupació
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/coffeejobs
Sala Blava de l’Espai Tolrà (entrada
per c. Portugal, 2B)
Organització: Ajuntament

DIJOUS 8
12 h - FESTA
Festa de les marededeus trobades
Ermita de Santa Maria de les Arenes
Organització: Amics de l’Ermita de
les Arenes

21.30 h - CINEMA
Cinema de Festa Major: Alcarràs
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès
21.30 h - DANSA
Espectacle de dansa urbana:
Musicales
Plaça d’El Mirador
Organització: Our Solution Site

DIVENDRES 9
Festa Major de Castellar
del Vallès
(veieu pàgines centrals suplement
especial de Festa Major)

DISSABTE 10
Festa Major de Castellar
del Vallès
(veieu pàgines centrals suplement
especial de Festa Major)

DIUMENGE 11
Festa Major de Castellar
del Vallès
(veieu pàgines centrals suplement
especial de Festa Major)

DILLUNS 12
Festa Major de Castellar
del Vallès
(veieu pàgines centrals suplement
especial de Festa Major)

60.000

visites web mensuals
www.lactual.cat

#lactualesinformacio
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penúltima

Una societat mai ha de tornar-se com un estany amb aigua estancada, sense moviment. Això és el més important .
Mikhaïl Gorbatxov

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 02
DISSABTE 03
DIUMENGE 04
DILLUNS 05
DIMARTS 06
DIMECRES 07
DIJOUS 08
DIVENDRES 09
DISSABTE 10
DIUMENGE 11

POSTALS DE CASTELLAR

Recomanació

PERMANYER
CASANOVAS
YANGÜELA
CATALUNYA
FENOY
EUROPA
BONAVISTA
CASANOVAS
LLUCH
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
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

DEFUNCIONS
09/07/2022
José Miguel García Fernández · 69 anys
27/07/2022
Maria Ruiz González · 92 anys
01/08/2022
Dionisía Molina Aperador · 97 anys
02/08/2022
Francesc Daví Llonch · 73 anys
03/08/2022
Maria Milagros Villafañe · 77 anys
16/08/2022
Salvador Galí Mallofré · 96 anys

Pateixes Whatsappitis?
L’addicció a Whatsapp està ocasionant problemes
psicològics i també físics. És la nova patologia del
segle XXI que va en augment, la TENOSINOVITIS
que afecta a dits, canell i coll.

Escolapis
A la imatge, l’aula més àmplia amb els alumnes més grans de les Escoles Pies, on avui hi ha
la seu del Grup Pessebrista de Castellar. El 1888, Emília Carles-Tolrà va comprar per més de
25.000 pessetes el solar on es construirien les Escoles Pies a partir del 1896. La marquesa
va encarregar als escolapis l’educació per als nens i homes dela vila, especialment si volien
fer carrera religiosa. Al curs 1927-28 es va assolir la xifra més alta d’alumnes: 85. El 1936, les
autoritats republicanes van requisar l’edifici. || FOTO: JOAQUIM GIRBAU || CECV-AH- FONS JOAQUIM
GIRBAU ||TEXT: CASTELLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT

16/08/2022
Ana Moya Oliva · 81 anys
16/08/2022
Maria Tort Olivé · 95 anys
18/08/2022
Jennifer Elguer Viana · 46 anys
19/08/2022
Cirila Alcaina Pageo · 91 anys
20/08/2022
Paula Martínez Rodríguez · 87 anys
21/08/2022
Mª Dolores Rodelas Martín · 72 anys
22/08/2022
Cándida Ramírez Ramos · 94 anys

22/08/2022
Francisco Moya Valenzuela · 60 anys
23/08/2022
Angela Pérez Tortonda · 84 anys
25/08/2022
Jesús Anadon Perales · 85 anys
25/08/2022
Patricio Serrano Domínguez· 80 anys
25/08/2022
Carme Giribets Davins · 92 anys
26/08/2022
Esteban Rocabert Altayó · 78 anys
27/08/2022
Miquel Márquez Marqués · 77 anys

La tenosinovitis és una inflamació de la baina que
envolta el tendó. Provoca inflamació, dolor a l’articulació i dificultat per moure-la. Passa molt en el
dit polze, el fem servir molt per escriure al mòbil.
Els dolors de cervicals i esquena són deguts a la
postura incorrecta al seure davant de l’ordinador,
també per mantenir el cap inclinat escrivint o llegint el mòbil, provocant una degeneració prematura dels ossos. El síndrome del Túnel Carpià era
una malaltia lligada a treballadors que feien servir moltes hores l’ordinador, ara és més freqüent
en gent més jove a causa de l’ús excessiu del mòbil.
Alguns consells per evitar la Whatsappitis són: fer
un ús responsable dels dispositius electrònics; fer
períodes de descans; canviar de dit per escriure a
mòbils, tauletes digitals o fer servir llapis; seure
correctament per llegir i escriure; fer estiraments
i exercicis per evitar la inflamació, i consultar amb
el metge si apareix dolor.

FARMÀCIA
ORTOPÈDIA CATALUNYA
C. Balmes, 57 · www.farmacianuria.com
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la contra
J. RIUS

Joaquim Sesé

11 respostes

President d’Asemca i responsable d’operacions de Corgrap

Un tret principal del teu caràcter?
Perseverança
Un defecte que no pots dominar?
Impaciència
Una persona que admires?
Santiago Niño Becerra
Quin plat t’agrada més?
Un bon arròs
Un llibre
La Ilíada
Un color
Groc
Una pel·lícula?
‘En busca de la felicidad’
Una sèrie?
‘The Blacklist’
Un lloc de vacances?
El Salvador
Una il·lusió?
Ser un bon pare
Un racó de Castellar?
El restaurant Stewart

”L’associació té com a

finalitat tot el que té
a veure amb territori

“

Amb 37 anys ha assolit la presidència de l’Associació
d’Empresaris de Castellar (Asemca) disposat que
l’entitat sigui un interlocutor vàlid amb les administracions. El seu cavall de batalla, les comunicacions
Jordi Rius

· Sempre has tingut clar que el
món de l’empresa era per a tu?

Sí, sí. En el meu cas formo part de la
tercera generació d’una empresa familiar. I l’empresa l’hem viscut tota
la vida. A l’empresa hem tingut molt
clar que s’havia de ser professional,
que s’havia d’estudiar i tenir una trajectòria fora del que és l’empresa familiar. I sempre que s’acabés a l’empresa de la família , s’havia d’aportar
alguna cosa, no aprendre.
· Vas estar a Taiwan...

Jo estudiava a l’IQS i al cinquè any
van incorporar un Erasmus. A mi
sempre m’ha agradat la cultura asiàtica i ja havia pogut fer algun viatge
al sud-est asiàtic. La nostra empresa,
tot i ser familiar, sempre ha tingut un
vessant molt internacional. Els meus
avis havien anat a la primera missió

comercial de la Cambra de Barcelona als Estats Units. I ja començaven
a tenir tractes amb Àsia. Va coincidir aquest intercanvi d’estudiants
a Taiwan i nosaltres ja teníem relació amb aquell país. Estem parlant
de l’any 2007, quan aleshores no hi
havia la relació comercial que hi ha
ara amb la Xina.
· Quines tasques vas fer a Taiwan?

Vaig acabar els estudis, vaig conèixer qui avui és la meva dona, la Flora,
que és del Salvador. En principi havia
d’estar a Taiwan de febrer a juny ja
que tenia treball d’auditor a Price
Waterhouse al setembre. En aquesta empresa vaig estar-hi prop de dos
anys i com que ja va venir la crisi i les
empreses estaven patint molt, a Corgrap vam decidir potenciar el mercat asiàtic.
· La desitjada connexió amb la
C-58 podria ser el deslloriga-

dor per reactivar el polígon de
Can Bages?

Entenem que sí. Per la informació que
tenim, el polígon de Can Bages no està
recepcionat per l’Ajuntament. Si es
donessin les condicions, sobretot pel
que fa a la infraestructura, entenem
que seria un potencial molt elevat perquè hi hagués un gran interès d’empreses per venir a Castellar. Més que
per l’Asemca, això ha de ser bo per a
Castellar perquè repercuteix en ocupació, impostos per a l’Ajuntament
que es poden redistribuir al poble...
· L’Asemca va estar present a l’acte del Consell Comarcal amb la visita de la ministra Raquel Sánchez
sobre la continuació de la Ronda
Nord. Com estan ara les coses?

El ministeri va venir per donar els diners per realitzar la Ronda Nord. La
Generalitat no hi va ser present. Ara,
els ajuntaments estan parlant amb
Presidència de la Generalitat per-

què els donin més explicacions. Els
ajuntaments de Castellar i Sabadell
van aprovar una moció per la construcció del tram Terrassa-Sabadell
de la Ronda del Vallès i el Parlament
també van instar a la Generalitat a
posar-se d’acord amb el govern central per a la construcció d’aquesta infraestructura.

· La principal lluita de l’Asemca
són ara les comunicacions?

La finalitat de l’associació és tot el que
té a veure amb el territori. Al final, allò
que compartim les empreses és el territori i l’espai. Un dels pilars fonamentals és el tema de les infraestructures.

· Ha estat crucial el paper del Centre Metal·lúrgic en les tasques de
suport a Asemca?

· Recentment estem veient reserves de sòl al voltant de la B-124 per
construir-hi magatzems logístics.
Creus que Castellar evolucionarà
cap aquest model?

L’origen d’Asemca va venir sobretot
pel POUM i de com es veien afectades moltes empreses. Vaig aparèixer cap el 2012 i un dels problemes
que teníem era que no teníem fibra.
Aleshores era una associació que
feia feines molt puntuals i no estava,
d’alguna manera, professionalitzada. Va arribar el moment de professionalitzar-nos i una mica volar sols.
Som ara 53 empreses i representem
ja 773 treballadors.

Castellar té un avantatge i és que té
un polígon gran, el del Pla de la Bruguera, amb espai encara. I és un polígon amb estructura molt planera, està
ben organitzat i no està col·lapsat. I té
possibilitat de créixer perquè no han
vingut més empreses per una qüestió
d’infraestructura. Al final, són empreses que han vingut aquí perquè no han
trobat terrenys d’unes dimensions en
altres llocs més ben comunicats amb
la xarxa metropolitana.

