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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

SEGURETAT CIUTADANA | P 12

EDUCACIÓ | P 04 I 05

Procés massiu
per noves places
de policia local

Inici de curs
abans de la
Festa Major

CULTURA | P 03

Que comenci
la Festa!
Arrenca la Festa Major més
esperada amb un centenar d’actes
i sense restriccions pandèmiques

La Festa Major va tenir un aperitiu dijous al vespre amb l’acte de reconeixement a les entitats de la vila que va incloure l’actuació del Kor Ítsia de veus femenines de la Coral Sant Esteve. || Q. PASCUAL
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Ban amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya 2022
Aquest 2022 la Diada Nacional de Catalunya
arriba després d’un estiu complicat, en el
qual la natura ens ha mostrat el que suposa
el temut canvi climàtic. En aquests darrers
mesos, la situació de sequera, l’elevadíssim
risc d’incendi o els fenòmens meteorològics
extrems han posat a prova la resiliència de
la nostra societat, ja molt marcada per la
pandèmia que ens ha acompanyat els darrers
dos anys, i també pels efectes econòmics i
socials d’aquesta, així com els d’una guerra
al cor d’Europa.

Des del món local portem a terme una tasca
indispensable de protecció social, de foment de
la convivència, de promoció econòmica i de cura
de l’entorn, entre moltes altres qüestions. Algunes
d’aquestes actuacions són delegades per altres
administracions però també moltes d’altres són
assumides de forma automàtica per donar una
resposta ràpida a la ciutadania. I, a més, massa
vegades amb una manca de finançament que
posa en perill l’eficiència i l’eficàcia dels serveis
municipals, posant de retruc en perill l’adequada
atenció a la ciutadania.

En aquest context, els governs locals han
tornat a demostrar ésser claus per poder donar
resposta a les necessitats dels col·lectius més
vulnerables. Els ajuntaments s’han mantingut
a primera línia, donant respostes excepcionals
a situacions excepcionals, innovant en la
gestió i ajustant els comptes municipals per
fer possible la posada en marxa de serveis
per cobrir noves necessitats. La posada
en marxa d’ajuts, la rebuda de persones
refugiades o l’engegada de nous serveis
en l’àmbit de l’atenció social en són només
alguns exemples.

En el marc de la Diada de Catalunya cal posar
de manifest la necessitat de donar valor al
món local i posar en marxa noves maneres
de treballar.

Aquest 11 de setembre vull reivindicar el paper
que aquests ens locals tenen en la vida de
tothom a Catalunya.
Els ajuntaments són una peça clau en
l’engranatge administratiu català. Són
l’administració més propera a la ciutadania
i també, en conseqüència, la més exposada
a les noves necessitats ciutadanes. Des de
cada poble, des de cada ciutat, es gestionen
serveis, es proporcionen eines i mecanismes
per donar resposta. Ho hem demostrat en
temps de pandèmia i ho demostrem dia a dia.

Amb un diàleg constant amb les administracions
superiors, que tinguin en compte els ajuntaments
com a motor i impulsors de polítiques públiques
i garants de la convivència a tot el territori.
Amb una confiança recíproca amb el Govern de
la Generalitat i el govern de l’Estat, que permeti
desencallar projectes aturats o engegar-ne de
nous, més enllà de colors polítics i de mandats,
legislatures o períodes electorals.
Amb un finançament adequat, que permeti prestar
els serveis municipals de forma eficient, sostenible
i que garanteixin els drets de la ciutadania.
Amb el suport del teixit econòmic i social per
tirar endavant actuacions en el marc de la
cooperació pública-privada.
Només així, treballant de la mà i des de la
complicitat, podrem fer front als reptes que
es plantegen pels propers mesos i anys,

fent possible que els pobles i ciutats de
Catalunya segueixin progressant i aportant
benestar, des del respecte pel nostre planeta
i amb la mirada posada al futur.
Sortint de l’òptica estrictament municipal, la
Diada Nacional és un dia per mobilitzar-nos
amb esperit cívic i sortir al carrer mostrantnos com som: un poble decidit a progressar
des de la cohesió i la convivència. Des
d’aquest punt de vista apel·lem a la
responsabilitat del Govern espanyol i el
Govern de la Generalitat perquè trobin en
la via del diàleg les solucions oportunes per
a l’avenç social i nacional de Catalunya. Des
dels municipis, ens tindran al seu costat,
donant suport en totes aquelles iniciatives
que s’estableixin per a la millora del benestar
del país en tots els àmbits i també en la
defensa de la llengua i la cultura catalanes.
S’acosta una tardor difícil en què tots i
totes haurem de centrar esforços a superar
les dificultats que ens posa un context
mundial convuls. Des de Castellar i des
de Catalunya tenim el repte d’afrontar
aquest embat i, com en altres ocasions,
estarem a l’alçada per superar aquesta
situació d’incertesa.

Castellarencs i castellarenques,
us desitjo molt bona Diada!
Visca Catalunya!
Ignasi Giménez Renom
Alcalde de Castellar del Vallès
Castellar del Vallès, setembre de 2022
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tema de la setmana

Omplir els carrers per Festa Major
La tradicional recepció d’agraïment a les entitats va ser l’aperitiu per una Festa gran que promet ser molt concorreguda

J.G.

Tot i que aquest any no hi ha hagut
lliurament de la Medalla de la Vila
en el tret de sortida de la Festa Major
-la tradicional recepció d’agraïment
a les entitats que la protagonitzen-,
sí es va poder gaudir d’un pròleg entranyable gràcies a l’actuació del cor
Ítsia als Jardins del Palau Tolrà davant d’unes 200 persones assistents
a la recepció. Abans de l’actuació i
del posterior refrigeri, l’alcalde Ignasi Giménez va adreçar unes paraules als presents per celebrar que
aquest any “la Festa Major, per fi,
recupera tota la seva esplendor,
tota la seva màgia”. “Després de
dos anys marcats per la pandèmia
i les restriccions, tornem a tenir
una festa de veritat, amb tots els
ingredients que la fan única”, va
detallar en la seva intervenció. Una
Festa per tornar a omplir els carrers,
“de retrobades i aquest any -afortunadament- també d’abraçades”.
Giménez va voler agrair públicament el compromís i la feina feta
per les entitats de Castellar. “Gràcies pels vostres esforços durant la
pandèmia. Especialment les entitats de cultura popular i escènica,
que heu viscut moments complicats
que heu sabut encarar i resistir”, va
dir, tot subratllant la importància de la
tasca que fan aquestes entitats, “per
mantenir la il·lusió de tot un poble
que espera aquests dies amb impaciència, sobretot aquest any, que la
tornem a viure la Festa Major amb
tota la seva brillantor”.
convivència

L’alcalde també va demanar “respecte i cohesió de poble” per
gaudir i compartir l’espai públic
aquests dies i també “una festa
lliure de violències”. “No em refereixo només a la violència física, també a la violència de paraula. És un bon dia per recordar el
‘només sí és sí’ i el respecte i la

igualtat han de ser presents sempre”, va apuntar.
Finalment, sobre el curs polític que ara s’enceta, Giménez va demanar intentar mantenir “l’esperit d’il·lusió que envolta aquests
dies”. “Portem molts mesos d’incertesa, de restriccions, de viure
en alerta, pendents de tot: la situació sanitària, la situació econòmica, una guerra, els efectes
del canvi climàtics, la inflació...
Canviem el xip i fem-ho amb una
mirada d’esperança, amb acti-

Torna una
Festa Major “de
retrobades i, aquest
any per fi, també
d’abraçades”

tud constructiva, pensant en el
futur i en els nostres fills i filles”,
va concloure.

El repertori escollit pel cor de veus femenines Ítsia, de la Coral Sant Esteve, va tenir un caràcter molt mediterrani. || Q. PASCUAL

festa com les d’abans

Ja en declaracions al programa
especial de Festa Major realitzat
per Ràdio Castellar, la regidora de
Cultura, Joana Borrego, va voler
subratllar especialment la importància del teixit associatiu del municipi, especialment després dels
dos anys tan durs viscuts per culpa
de la pandèmia. Estem molt contents de poder tenir aquest any
“una Festa com les d’abans per
una ciutat molt viva com Castellar”, va dir Borrego. En concret,
seran 103 activitats amb un pes de
les entitats en la seva organització
del 60% . L’altre 40% és responsabilitat de l’Ajuntament, a banda d’un
petit nombre d’actes promogudes
per comerços o empreses.

concert impecable

Abans del refrigeri, elaborat i servit per l’Amanidor, grup de l’entitat social de Sabadell CIPO -que,
en breu, obrirà una seu al Pla de la
Bruguera-, el cor de veus femenines
Ítsia va oferir un concert ple d’aires mediterranis. Entre les peces
més aplaudides, va destacar la interpretació de ‘Saudade’, versió
de la cantant portuguesa Maro, la
setena classificada al darrer Festival d’Eurovisió. Tampoc van faltar peces més clàssiques d’artistes com David Bowie, Toti Soler o
Joan Baez. Un pròleg que va obrir
les ganes als assistents per què comenci la Festa!

L’alcalde i la regidora de Cultura en el moment de fer l’agraïment a les entitats. || Q. P.
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educació

ECONOMIA | TORNADA A L’ESCOLA

L’avantatge d’iniciar el curs socialitzant
és opcional, i fan extraescolars. Si
fem números amb aquesta família,
el cost final augmenta, però no arriba a la mitjana publicada per l’OCU.
“A la quota hem de sumar motxilla, ampolla d’aigua, carmanyola,
xandall, bata (material que comprem cada dos anys aproximadament) i les extraescolars. La Chloe
fa ballet i anglès, i el Bruno, piscina. Si fem els càlculs, seran uns
710 euros en despeses per al petit
i 2.046 per a la gran, 1.378 euros de
mitjana aquest curs”, diu l’Iván. Les
colònies i les excursions van a banda.
La tranquil·litat que els proporciona la socialització per a l’inici de
curs ha quedat entelada pel nou horari: “Ens semblava molt bé l’avançament de l’inici una setmana, però
aquest horari reduït que volen mantenir fins a l’octubre, a nosaltres, no
ens funciona. No veiem la conciliació”, afirma la Maite.

Aquest curs les
famílies gastaran
una mitjana de
2.787 euros per
fill, segons l’OCU

Cristina Domene

El setembre normalment suposa un
sotrac econòmic, sobretot per a les
famílies amb fills i filles en edat escolar. L’inici de curs implica fer una
inversió en roba, material escolar
i llibres, i opcionalment en menjador i extraescolars. Enguany, a més,
l’augment de l’IPC i l’encariment de
la vida en general fa que la despesa
augmenti. Segons un estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), les famílies catalanes
gastaran de mitjana per cada fill escolaritzat entre els 3 i els 18 anys un
total de 2.787 euros durant aquest
curs, la xifra més elevada dels darrers anys. Si ho comparem amb el
curs passat, l’increment és de 295
euros per alumne. Alguns dels consells que ofereixen des de l’OCU són
planificar un pressupost, escalonar
les compres i reciclar o reaprofitar
tot el que sigui possible.
Això precisament és el que ha
fet la família castellarenca Fernández
Rivera. La Chloe, de 8 anys, ha iniciat aquesta setmana 3r de primària
i el Bruno, de 5 anys, infantil 5, tots
dos a l’escola Joan Blanquer. “Hem
notat l’encariment en tots els aspectes, però, per sort, a la nostra
escola, com a la majoria dels centres de Castellar, em penso, es fa socialització del material a través de
l’Associació de Famílies d’Alumnes
(AFA). Això suposa un estalvi econòmic, però també és molt còmode, estalviem temps i ens facilita

D’esquerra a dreta, la Chloe, l’Iván, la Maite i el Bruno, amb diversos materials que han adquirit per aquest nou curs. || C. D.
reaprofitar els llibres

molt la tornada a l’escola”, assegura
la mare, Maite Rivera. La socialització consisteix a pagar una quota per
alumne a l’any –pot variar segons el
curs– que comporta el material escolar, la guia didàctica, els recursos
didàctics i la quota AFA. Enguany la
quota que hauran de pagar és de 201
euros per al Bruno i 216 euros per a
la Chloe. “Estem contents, suposa
una preocupació menys. I, a més,
tots porten el mateix estoig, boli,
agenda... no hi ha diferència entre
els companys i això ens sembla genial”, matisa Iván Fernández, el pare.
Aquests diners són els mínims que
hauran d’invertir, a partir d’aquí, el
compte pot augmentar segons les
necessitats i les possibilitats de cada
família. Ells, per exemple, no necessiten contractar menjador ni acollida, “sabem que és una gran sort
comptar amb els avis”, però sí que
compren el xandall de l’escola, que

Els alumnes de l’institut Castellar recullen material el primer dia de curs. || CEDIDA

Les escoles de primària no són els
únics centres escolars on es poden
trobar projectes de socialització.
L’Institut Castellar, per exemple,
també l’ofereix. El curs 2006-2007 es
va fer la proposta i l’any següent ja es
posava en marxa el servei, gestionat
per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) amb el suport del centre.
Les famílies paguen una quota única
a l’any que inclou llibres, materials,
sortides i activitats pedagògiques i
plataforma informàtica. “La socialització té molt bona acceptació en
general, a les famílies els sembla
un bon sistema perquè facilita la
tornada a classe, però no només
això. El fet de reciclar i reaprofitar llibres, a banda d’un estalvi
econòmic, comporta una sèrie de
valors, de tenir cura del medi ambient i de responsabilitat per part
dels alumnes, que saben que han
de cuidar el material per poder retornar-los a final de curs”, explica
Marta Martí des de l’AFA Castellar.

SECUNDÀRIA | PROFESSORAT

Es jubilen 4 professors
castellarencs a Sentmenat
La proximitat de Sentmenat fa que tradicionalment sigui un municipi on
molts castellarencs i castellarenques que exerceixen la docència hi treballin a les escoles o a l’institut. El que no és tan habitual és que dels sis professors que s’han jubilat aquest curs passat a l’Institut de Sentmenat, quatre
siguin veïns de Castellar del Vallès. Tal com explica a L’ACTUAL Benjamí
Benedicto, un dels castellarencs ja jubilats i fins ara professor de socials,
tots feia els 26 anys de la història de l’INS de Sentmenat que eren a l’equip
docent. “Formem part d’ aquell gran col·lectiu de mestres nascuts als
cinquanta i seixanta que vam entrar amb el foment de l’escola pública
a partir de la mort del dictador i la creació d’un país amb més prestacions socials a la dècada dels vuitanta, i que ara ens toca fer el relleu a les
noves generacions de mestres. Aquestes jubilacions en massa, per motius de canvi generacional, estan passant a tots els instituts els darrers
temps”, reflexiona Benedicto. || REDACCIÓ

D’esquerra a dreta, Benjamí, professor de socials; Glòria, d’anglès; Jordi, de català; Lourdes, de mates; Minerva, d’educació física, i
Yolanda, de naturals. Els castellarencs són Benjamí, Jordi, Lourdes i Minerva. Glòria, de Sabadell, i Yolanda, de Sentmenat. || CEDIDA
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EDUCACIÓ | CURS 2022-23

Un inici de curs sense grups bombolla
Les classes han
començat amb
activitats extraescolars
a primària a la tarda
Jordi Rius

Una setmana abans del que era fins
ara habitual, sense restriccions per la
Covid-19 i amb dubtes de com seran
les tardes d’aquest setembre, amb activitats extraescolars. Aquest podria
ser el resum del primer dia de classe
dels 1.978 alumnes d’infantil i primària que van començar dilluns el curs
2022-2023. Aquest inici de curs “ha
comportat connotacions a l’hora
d’organitzar tant les direccions
com les mateixes famílies”, ha explicat el regidor d’Educació de Castellar, Joan Creus. El regidor també
ha afegit que ha generat “alguna sobrecàrrega de feina” el fet que moltes escoles ha tingut “moltes dificultats fins al darrer moment per
trobar un monitor per a les extraescolars”. Durant tot el setembre,
hi ha classe de 9 a 13 h, tot i que s’ofereix una hora d’activitats gratuïtes a
la tarda perquè, a la pràctica, l’horari
de recollida continuï sent les 16.30 h.
Creus també ha destacat que
aquest curs també es caracteritza
perquè les classes es faran “sense necessitat de grups bombolla i sense
mascareta”. El curs s’ha iniciat amb
reducció de ràtios a P3, que ha passat de 25 a 20 alumnes. En aquest
sentit, el regidor d’Educació ha remarcat que “intentarem mantenir
aquesta proporció al llarg de tot el

curs”. La novetat d’enguany pel que
fa a nous grups és un nou grup de P-3
a l’Escola El Sol i la Lluna.
El curs també ha començat amb
un acord social entre el departament
d’Educació i els sindicats, un acord
que el conseller d’Educació, Josep
González-Cambray, ha definit “com
un acord històric, que fa més de
20 anys que no teníem”. L’acord
entre el departament i el professorat ha passat per la incorporació de
3.500 docents més, tot i que inicialment Educació havia posat sobre la
taula de negociació amb els sindicats una partida de 170 milions d’euros que permetria 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. Els sindicats de docents
han signat l’acord de manera unànime amb el compromís que durant
el primer trimestre, fins a 31 de desembre, no s’aturin les negociacions
sobre la resta de reivindicacions, en
referència, per exemple, a les retallades de recursos en el sector.
Dimecres era el torn dels alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius, aproximadament uns
1.500 en total. Es tracta d’un curs
amb canvis sobretot a batxillerat –
el 2024 entrarà en funcionament una
nova selectivitat– i també a l’ESO,
on s’impulsarà el treball per àmbits.
L’exdirector de la biblioteca de la
Universitat de Mossul, Mohammed
J. Aal-Hajiahmed, que viu a Castellar des del 2018, va fer una conferència inaugural a l’Institut Puig de
la Creu sobre biblioteques en àrees
de conflicte.

OBRES | EQUIPAMENTS

Millores a
instal·lacions
esportives
Recentment l’Ajuntament de
Castellar ha completat diverses
obres de millora d’instal·lacions
esportives. D’una banda, s’ha
instal·lat enllumenat LED a quatre pistes del Club Tennis Castellar, de manera que el 100%
de la instal·lació ja compta amb
aquest tipus de lluminària. D’altra banda, s’han reparat els parquets de fusta dels pavellons de
Joaquim Blume i de Puigverd.
Pel que fa a les pistes de tennis,
la col·locació de 32 projectors
tipus LED, 8 per a cada pista,
permetrà un estalvi energètic
de 9,8 MWh/any, cosa que equival a una reducció de 3,5 tones
de CO2 a l’any. Val a dir que amb
aquesta inversió, que s’amortitzarà en un període de set anys,
totes les pistes de tennis i pàdel
del club ja compten amb llum
tipus LED.
Amb aquesta actuació ambdós
parquets compten amb la certificació de qualitat de la FIBA.
El conjunt d’intervencions ha
suposat una despesa total de
60.000 euros. || REDACCIÓ

A dalt, pares i mares acompanyant els seus fills al pati de l’Escola Emili Carles-Tolrà.
A sota, Mohammed J. Aal-Hajiahmed, a l’Institut Puig de la Creu. || AJ-J.RIUS

Les pistes de tennis. || AJUNTAMENT
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ERC | ACTE PRECAMPANYA

11 DE SETEMBRE | ACTES

“Castellar necessita reactivar-se”
Dolors Ruiz es presenta com l’alcaldable d’ERC, amb el suport de la portaveu europea Diana Riba
Rocío Gómez

Falten nou mesos per a les eleccions
municipals, que se celebraran el maig
del 2023. Les formacions polítiques locals comencen a preparar la cursa electoral per arribar a la cita amb les urnes,
i a presentar oficialment i davant de la
ciutadania els seus candidats. Dilluns
passat va ser el torn de Dolors Ruiz, que
serà l’alcaldable d’ERC. Davant d’unes
150 persones i amb el suport de la portaveu d’ERC al Parlament Europeu,
Diana Riba, que la va acompanyar dalt
de l’escenari de la plaça d’El Mirador,
Ruiz va explicar com es va capbussar
en el món de la política. Primer des de
la mobilització ciutadana, i també des
de la cultura –forma part de la companyia TIC Escènic–, per després fer el
salt a les institucions. Dolors Ruiz és regidora republicana des del 2019, quan
va ser la número 2 de la candidatura
de Rafa Homet.
De bracet amb Diana Riba, l’alcaldable va repassar alguns dels eixos
que vertebraran el programa de la
secció local republicana. Feminisme
transversal, abordar la crisi energètica, transició ecològica i reciclatge, o
més propostes d’oci i recursos per a
la gent jove, són algunes de qüestions
que van enumerar les dues polítiques
com a reptes de futur de la vila. “Fem
política per amor a les persones. Si
fas política i no t’acostes a la gent,
no els escoltes, i no vols millorar la
seva vida, no hi hauries de ser”, va
dir Ruiz en declaracions a L’Actual. La
candidata va posar en valor la feina

Alfred Rius (ANC). || ARXIU

Dos punts
de trobada
per la Diada
a Castellar
L’alcaldable d’ERC Dolors Ruiz (dreta) amb la portaveu d’ERC al Parlament Europeu, Diana Riba, dilluns passat a la plaça d’El Mirador. || R. G.

feta per l’equip republicà, tant en el
plenari com per elaborar el programa, i també de l’Assemblea de Dones
d’ERC, i va explicar què l’ha portat
a liderar el projecte. “Castellar no
ha avançat en els últims anys, s’ha
adormit. Castellar necessita reactivar-se, un canvi real. Són molts
anys al govern amb majoria absoluta, i no s’han posat les piles”, va
remarcar. “Apostem per la innovació digital, les comunitats energètiques i transformació energètica,
i fer present el feminisme en totes
les polítiques”, va apuntar. “Crec en
tot això i crec que podrem convèncer els ciutadans que el nostre pro-

jecte és el millor no només per als
pròxims quatre anys sinó a la llarga”, va afegir.
En aquesta línia Diana Riba va
reivindicar la importància de les polítiques locals, perquè “el Parlament
Europeu i els ajuntaments són vasos
comunicants, tot el que afecta l’àmbit local també afecta l’àmbit global, i ho hem vist clar amb la guerra
d’Ucraïna, en el preu de la benzina,
als supermercats”. Riba va subratllar que des de la formació mantenen
obertes vies de comunicació amb les
seccions locals per portar al Parlament
“propostes que defensin els drets
dels ciutadans”. “Les mesures que

es prenen a Europa, les inversions
o les ajudes, afecten els municipis.
Som Europa”, va apuntar.
Finalment, tant Dolors Ruiz com
Diana Riba van dedicar unes paraules
a l’exconseller Raül Romeva. L’alcaldable va explicar que una lectura fortuïta d’uns escrits de Romeva la van
inspirar per emprendre el camí de la
política. En el cas de Diana Riba, fa
tres anys que va fer el pas, arran de
l’empresonament de Romeva, el seu
marit, que va ser indultat el 2021. “No
ha estat fàcil ser familiar d’un pres
polític aquests quatre anys, però ens
heu acompanyat en tot moment”, va
agrair Riba als presents.

JUNTS | CANDIDAT

Joan Juni, cap de llista de Junts per Castellar
La militància del partit l’ha escollit amb el 91,67% dels vots a través d’un procés telemàtic
L’actual tresorer de l’executiva de
Junts per Castellar, Joan Juni, encapçalarà la candidatura de Junts
a l’alcaldia de Castellar del Vallès
per a les pròximes eleccions municipals de 2023. Les bases de Junts
a Castellar del Vallès han escollit
Juni, amb el 91,67% dels vots a través d’un procés telemàtic que va
acabar ahir dijous, com el seu candidat a l’alcaldia després que Pau
Castellví fes pública la seva decisió
de no tornar-se a presentar, a l’assemblea del juliol passat.
D’aquesta manera Castellar del
Vallès se suma als altres candidats del
Vallès Occidental on Junts per Catalunya ja ha presentat cap de llista de
cara a les eleccions de l’any vinent.
Juni ha explicat que “gent del partit
em va animar a principis de l’any

passat que em presentés i , després de mig any rumiant-m’ho, al
setembre vaig dir que em presentaria a les primàries”. En principi,
la seva candidatura havia d’enfrontar-se amb la de l’actual portaveu de
Junts, Pau Castellví, però es va convertir en l’única després de l’anunci
de Castellví que no es tornaria a presentar a l’assemblea de juliol.
Juni ha destacat que “allà on
estic m’implico molt” . Tant és així
que a les eleccions de 2019 ja va entrar a les llistes, després va ser tresorer del partit i ha acabat sent responsable de comunicació. I és que,
segons explica el mateix Juni, “mai
no sé dir que no”. El principal repte
per a l’alcaldable de Junts per Castellar és “ara formar una candidatura amb la gent que vulgui conti-

Joan Juni, nou alcaldable. || C. CANOVAS

nuar, dels que hi som, per formar
un equip potent”. Juni explica que
la formació a nivell local ha volgut escollir “una persona que fos del poble
com soc jo, i tots els meus avantpassat ho són, i que fos coneguda
al municipi”. En aquest sentit, l’alcaldable de Junts ha destacat que a la
seva elecció també hi ha ajudat el fet
que “estigui al Grup Pessebrista i
implicat en entitats com l’organització de la Festa del Pla” .
L’alcaldable farà la seva primera
aparició pública com a candidat en el
marc de la Diada, fent l’ofrena floral
a Cal Targa, després acompanyant
al portaveu municipal a l’ofrena instutucional i, a la tarda, participant a
la manifestació de l’11 de setembre
que organitza l’ANC als carrers de
Barcelona.

Com és habitual, la Diada coincideix amb la Festa Major de Castellar. Aquest diumenge la celebració de l’11 de setembre es viurà en
tres actes diferenciats. Al punt de
les 10 h, Junts, ERC i la CUP visitaran Cal Targa, casa d’estiueig del
president Lluís Companys que es
troba al carrer de les Roques, per
fer l’ofrena floral i llegir els manifestos reivindicatius, amb l’acompanyament musical de Laia Rocavert al violoncel, que interpretarà
Els segadors.
L’acte institucional tindrà lloc
a les 11 h als peus de la senyera de la
plaça Catalunya. Enguany, l’entitat
de la vila que ha estat convidada a la
celebració serà el CEC, que també
participarà en l’ofrena floral. Els
solistes de la JOCVA se sumaran
a l’acte institucional per interpretar l’himne de Catalunya.
Com l’any passat, tant la CAL
com l’ANC es desmarquen de l’acte dels partits independentistes, i
faran la seva ofrena floral a les 11.30h
també a Cal Targa. “Mostrem la
nostra disconformitat amb l’actuació dels partits independentistes, la seva passivitat. No veiem
cap estratègia que ens porti a la
ruptura amb Espanya”, explica
Alfred Rius, responsable de la secció local de l’ANC. A la manifestació de l’ANC de Barcelona “tampoc
hi haurà polítics a la capçalera”,
afegeix Rius. Des de Castellar sortiran dos autobusos per a la manifestació. La comitiva castellarenca se situarà al tram del Paral·lel.
Sota el lema “Tornem-hi per vèncer: Independència”, la manifestació arrencarà des de l’avinguda del
Paral·lel i seguirà per passeig de
Colom, passeig d’Isabel II, avinguda del Marquès de l’Argentera i finalitzarà a l’Estació de França on
hi haurà l’escenari des d’on es faran
els parlaments. Ben a prop, al passeig de Lluís Companys, hi haurà
la Festa per la Llibertat d’Òmnium, amb els concerts de la Diada
2022. || R. GÓMEZ
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Reforma de la llei de l’avortament
Les dones majors
de 16 anys podran
avortar sense el
consentiment dels
seus progenitors
Rocío Gómez

La setmana passada el Consell de Ministres va aprovar la llei de l’avortament, que encara s’ha de debatre al
Congrés i al Senat per rebre la llum
verda definitiva. Una de les mesures
més polèmiques i que genera més controvèrsia és l’avortament sense necessitat del permís dels progenitors, a partir dels 16 anys, i l’eliminació dels tres
dies obligatoris de reflexió abans de la
interrupció d’un embaràs.
Una altra de les novetats de la
llei és que les pastilles anticonceptives d’última generació tornaran a
estar cobertes per la Seguretat Social, i que els centres de salut i serveis
de salut sexual i reproductiva dispensaran la pastilla de l’endemà de manera gratuïta. Aquest mètode d’anticoncepció d’urgència té un preu d’uns 20
euros a les farmàcies.

Arran de la reforma, els centres de salut dispensaran la píndola de l’endemà gratis i
les pastilles anticonceptives entraran a la Seguretat Social. || FARMÀCIA YANGÜELA

D’altra banda, a la reforma s’inclou una baixa incapacitant per interrupció voluntària de l’embaràs, i
un servei d’assistència i acompanyament integral durant el procés. En
aquesta línia, també s’ha aprovat una
baixa específica per a dones que tinguin menstruacions molt doloroses

i incapacitants, 100% finançada per
l’Estat, i la baixa prepart a partir de
la setmana 39 de gestació.
Val a dir que la reforma de la llei
de l’avortament garanteix l’objecció
de consciència dels professionals de
la salut, com en el cas de la llei de l’eutanàsia, però té per objectiu assegu-

rar que hi hagi personal disponible,
tant als centres públics com privats,
per practicar la interrupció voluntària de l’embaràs. En aquest sentit, la
regidora de Feminisme, Àngela Bailén, valora positivament la reforma de
la llei perquè “és un avenç per a les
dones i ofereix garanties per avortar amb seguretat”. I afegeix que és
una llei que incideix en moltes qüestions, més enllà de l’avortament, relacionades amb la salut de les dones.
La regidora lamenta que en altres països com els EUA “s’hagi produït un
retrocés” justament quant als drets
de les dones.
Des del col·lectiu feminista castellarenc, La Tribu, consideren la llei
“insuficient” i que en molts àmbits
“no s’especifiquen mesures concretes”. El col·lectiu recorda que la modificació sobre l’avortament sense consentiment “no és una novetat sinó
que ja es va aprovar amb Zapatero, tot i que Rajoy ho va derogar” i
que les baixes a partir de la setmana
39 “ja s’estaven donant” amb altres
justificacions mèdiques. El col·lectiu
subratlla que la setmana 39 “és molt
tard perquè hi ha dones que pareixen abans” i remarca que la baixa
per maternitat “és una de les més
curtes d’Europa”, una situació que
no ha millorat.

Malgrat que la baixa per menstruacions doloroses és una de les novetats més celebrades, el col·lectiu
castellarenc puntualitza que cal prioritzar la recerca mèdica en aquest
àmbit, tot i que consideren “que és
important que es reconeguin els
processos menstruals en l’àmbit
legislatiu i laboral”.
En aquesta línia, des de La Tribu
critiquen que algunes de les mesures
que recollia l’esborrany, com la baixada de l’IVA dels productes de salut
menstrual o el reconeixement de la
violència obstètrica, han caigut del
projecte aprovat “tot i ser una promesa electoral d’Unidas Podemos”.
També lamenten que tot i que es reconegui com a violència contra les dones
la gestació subrogada, “no es penalitzi l’explotació reproductiva” i no es
persegueixi les parelles que hi recorrin fora d’Espanya.
Quant als centres educatius,
s’impartirà educació sexual i es repartirà de manera gratuïta mètodes anticonceptius, vinculats amb campanyes
sobre educació sexual. Per combatre la
pobresa menstrual també s’hi repartiran gratuïtament productes com tampons, compreses o copes menstruals,
mesura que també es posarà en marxa
als centres cívics, centres penitenciaris i als centres de la dona.
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DIUMENGE 11 | STREET MARKET

BREUS

Torna el comerç al carrer
Els carrers Boadella, Montcada i Hospital acolliran unes 30 parades
Jordi Rius

La fira comercial de Festa Major,
l’Street Market, torna aquest diumenge 11 de setembre als carrers
Boadella, Montcada i Hospital. L’esdeveniment, organitzat per Comerç
Castellar amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Castellar del Vallès se celebrarà des de les 10 h fins
a les 20.30 h.
L’objectiu de la Fira Street
Market 2022, ‘mercat al carrer’,
és donar notorietat al comerç de
la vila a cel obert, per tal de generar atractivitat comercial i lúdica i
fomentar els productes de primera
qualitat dels establiments castellarencs al mateix temps que els botiguers poden acabar amb els seus
estocs d’estiu abans de començar
la nova temporada. La intenció,
doncs, és afavorir la coneixença
del comerç local als castellarencs
i castellarenques, de manera que
puguin sentir-s’hi més propers
i així descobrir tota l’oferta que
poden trobar al municipi. La fira
es dirigeix especialment a tots els
comerços de la vila associats i no
associats, però també s’obre la participació a firaires i establiments
de fora del municipi.
A la fira hi haurà una trentena
de parades ubicades als carrers Sala
Boadella, Hospital i Montcada, que
oferiran als visitats diferents productes, entre ells moda, complements i
calçat, bijuteria, artesania, llaminadures, embotits, pizzes i licors, cosmètica i serveis d’audició.

NOVA OBERTURA | PLAÇA CALISSÓ

Obre el Centre Auditiu Castellar
Dissabte s’inaugura el Centre Auditiu Castellar a la plaça Calissó, el primer
centre amb servei integral d’audiologia. “Al centre us trobareu personal especialitzat i tota mena de serveis en l’àmbit auditiu per als més petits de
la casa, gent jove, gent adulta i gent gran”, explica la tècnica audioprotètica
i responsable de l’establiment, Anna Rosa Mancas. Al centre, que obre portes
dimarts, també hi haurà revisions completes i gratuïtes, col·laboracions amb
metges en cas que sigui necessari derivar-hi un pacient i “productes més
enllà d’una pròtesi auditiva per aquelles persones que presenten pèrdues,
com protectors auditius”. Mancas volia obrir el centre auditiu fa cinc anys,
però la irrupció de la pandèmia va fer posposar el projecte fins ara. || J. R.

Una imatge de la darrera fira Street Market, celebrada el 2019. || AJ. CASTELLAR

CAMPANYA | RETORN A L’ESCOLA
L’escola de programació i robòtica per a infants i adolescents Codelearn i el pintor Enric Aguilar oferiran
activitats extraescolars per a nens i
nenes, i, durant tota la fira, el Forn
de Pa Valero oferirà un taller de pa.
A més de les parades dels comerciants, hi haurà diferents actuacions. Així, a les 12.30 h serà el
torn de Di-versions Cor de Gòspel
de Castellar. A partir de les 18.30
h, l’escola d’anglès Kids&Us llegirà
el conte en anglès Gina’s Birthday.
Mitja hora després serà el moment
de l’actuació musical de Nothing Re.

La primera Fira Street
Market es va celebrar l’any 2015,
després de repensar el format de
l’antiga Fora Stocks. La intenció
aleshores era engrandir l’activitat a tot el comerç de Castellar
del Vallès. El que busca també la
fira Street Market és que els comerços es retrobin amb els seus
vilatans i vilatanes després del període de vacances. La fira també
aprofitarà que el centre de Castellar estarà ple d’activitats lúdiques
i culturals en el marc de la Festa
Major per atreure més visitants.

Superòptics regala 100 ulleres per a infants
Des d’aquest divendres Superòptics regala 100 ulleres per a infants fins
a 10 anys per preparar la tornada a l’escola. La campanya, que es va començar ara fa tres anys, està pensada per evitar el fracàs escolar, constata
Álex Fermoselle, propietari de la botiga, que està ubicada a la carretera de
Sentmenat, 74. Als infants amb miopia, aquells que no veuen bé la pissarra de lluny, i als que tenen astigmatisme se’ls gradua la vista a la mateixa
òptica, mentre que els que tenen hipermetropia han de venir amb recepta
del metge. El regal inclou graduació de fins a 4 diòptries en cas de miopia i
4 més per astigmatisme. Si calen vidres amb més graduació, el client s’ha
de fer càrrec de la diferència. El 2001, es van regalar 80 ulleres, i el primer
any que es va fer, 45. || J. R.
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Jornades per conèixer el mercat laboral
El Servei Local d’Ocupació organitza una sessió de Coffee Jobs a la Sala Blava, en el marc d’un projecte de dinamització
Cristina Domene

La reforma laboral i la pandèmia
han provocat que el mercat laboral
hagi canviat en els darrers anys.
Amb la intenció d’adaptar el servei
als temps que corren el Servei Local
d’Ocupació de Castellar ha engegat
un projecte de dinamització. De fet,
han sol·licitat un projecte a la Diputació de Barcelona per poder fer diferents accions, com sessions formatives de TIC, conferències i Coffee
Jobs. De fet, la primera d’aquestes
trobades va ser dimecres 7 de setembre a la Sala Blava de l’Espai
Tolrà. La jornada va consistir, en
una primera part, en una conversa entre el dinamitzador del Coffee
Shop, Francesc Gelida, i la responsable de selecció SUPECO Catalunya, Irene Garcia. Després de la
pausa per al cafè, els assistents van
poder lliurar els seus currículums.
La jornada va ser un èxit perquè
més de 100 persones van participar
de la trobada. Com Izan Ramos, de 21
anys, i Ainhoa Padilla, de 19 anys, dos
dels assistents. “Vaig veure l’anunci a ‘L’Actual’, em va semblar interessant venir, informar-me i deixar el currículum, perquè estic
buscant feina”, explica l’Izan, que
té experiència al sector de l’hostaleria. “Jo he treballat en una perruqueria i també en un bar i vull
provar coses noves, perquè encara no tinc gaire clar a què m’agradaria dedicar-me”, diu Padilla. La
jove afegeix que per als joves és complicat trobar feina “i més si no tens
experiència prèvia. A vegades,

Izan Ramos, de 21 anys, i Ainhoa Padilla, de 19 anys, dos dels participants de la primera edició del Coffee Jobs. || C. D.

sembla que els faci por contractar gent jove perquè pensen que
no som responsables, però sí que
ho som”, reivindica. Ramos manifesta que la sessió ha estat interessant perquè han pogut conèixer de
primera mà quins són els perfils que
es busquen en un supermercat o les
competències necessàries. “Per a
un supermercat, en aquest cas
per al Supeco que obrirem a Castellar, es necessiten persones per
a caixa, reposició, forn de pa, carnisseria i xarcuteria. Respecte a
les competències, necessitem gent
amb molta paciència, organitzada,

+OCUPACIÓ

L’agost es tanca amb
985 persones a l’atur
El quadre macroeconòmic advers i
l’estacionalitat d’estiu han fet que
Castellar sumi dos mesos consecutius amb un creixement del nombre
dels aturats. En concret, l’agost
que acabem de deixar enrere situa
la xifra de desocupats de Castellar
en 985 persones, 25 més que al

juliol. D’aquesta manera, el total de
persones sense feina del municipi s’acosta al llindar del miler,
guarisme inèdit des de fa mesos
si tenim en compte que al maig la
xifra d’atur era de 930 persones.
Malgrat tot, la taxa d’atur a
Castellar es manté a prop del
8%, molt per sota de la mitjana
tant vallesana com catalana.
A més, si es mira la variació
interanual es pot comprovar que
l’agost passat hi havia al municipi
99 persones més a l’atur.

que sigui capaç de mantenir sempre un somriure que sigui ràpida
a la caixa, i perquè no, que tingui
iniciativa, per exemple, per proposar canvis en la col·locació del
producte”, va detallar la responsable de selecció.
Abans de fer la pausa pel cafè,
en què els participants van poder
establir contactes entre ells i també
amb les tècniques del Servei Local
d’Ocupació, Garcia els va donar un
consell: “Buscar feina és una carrera de fons. No us desanimeu i tingueu en compte que a les entrevistes valorem molt la sinceritat”. La
responsable també va valorar la situació actual del mercat: “Crec que
amb la darrera reforma laboral hi
ha més llocs estables i que la figura del fix-discontinu s’acabarà estabilitzant”. També es va mostrar
molt contenta de l’augment de l’entrada de dones al mercat laboral: “Als
nostres supermercats tenim una
plantilla equitativa”.
A la primera sessió del Coffee
Job van assistir persones de Castellar, però també de Sabadell, Barberà i Sant Llorenç: “Ha estat un èxit i
això ens demostra que som necessaris i que a la gent els interessa
el que fem”, han manifestat des de
l’SLO. A la propera sessió, es convidarà a una altra empresa, amb la intenció que els usuaris coneguin diferents formes de reclutar segons el
sector laboral. La taxa d’atur de Castellar està ara al voltant del 8%, però
ha arribat a llindars del 15%. Això vol
dir que els usuaris i usuàries del SOC
poden oscil·lar, però el ventall fluctua entre els 1.000 i 1.500 persones.
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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.

Josep Bernal Piqué (resident del
Centre Les Orquídies)

L’aprenent de geganter
“A la colla de geganters
de Castellar del Vallès”
És Festa Major. Ja sona la gralla.
Tot són salts i rialles.
Guaita quin goig veure dansar,
la formosa geganta Lluna
amb el galant gegant Sol,
i fent giragonses el petit Estel.
Heus aquí l’innocent
vailet del carrer Major, es pregunta:
Què deu haver dins un gegant,
que va en dansa d’un costat a l’altre,
i no es cansa mai?
Tot cofoi, tornar a repensar.
Vol mirar per la petita finestreta,
no pot, l’han d’enfilar.
Heus aquí que hi ha un descans,
pensa i pensa el cavil·lós infant.
A la fi, amoïnat de tant vacil·lar
preferí alçar el faldellí.
De dins en sortí el seu padrí.
I el petit innocent gegantó
va clamorejar: “Ja sé què vull ser
quan jo sigui gran: geganter
de Castellar del Vallès”.

Senyal restaurat a l’entrada del Passeig
El patrimoni és la nostra senya d’identitat i per això és important preservar-lo. La setmana passada, Jaume Manyosa preguntava en aquestes mateixes pàgines què s’havia fet de l’indicador que havia adossat a
l’entrada del Passeig que assenyalava el camí a Caldes de Montbui. I reivindicava, amb tota la raó, la seva restauració i preservació. Doncs bé,
aquest indicador ha estat restaurat i ja torna a lluir al seu lloc. La restauració l’ha fet l’escultora castellarenca Mar Hernández, a qui cal agrair la
seva bona feina. Es va decidir mantenir la grafia original (pròpia del franquisme de finals dels 50), tot i que érem conscients que podia originar
una certa controvèrsia. Igualment s’ha apostat per preservar els colors
originals, recuperats a partir de les restes de pintura que hi quedaven.
D’aquesta manera hem recuperat una petita part de la nostra història.
|| TEXT : IGNASI GIMÉNEZ (ALCALDE)

Antonia Ferrer (98 anys)

Nota d’agraïment
A l’Obra Social Benèfica vàrem
fer una sortida, el dia 6 de setembre per visitar la Sagrada Família
a Barcelona. Més de 20 persones
amb un superautocar molt ben
equipat amb plataforma per pujar
amb cadires de rodes.
La visita va ser molt completa, ja
que ho tenen molt ben preparat,
ens van separar en grups i ens van
posar uns auriculars per tal de sentir bé tot el que se’ns explicava.
Les guies, molt eficients, ens anaven explicant tota classe de detalls i anècdotes; ens indicaven on
mirar per veure-ho tot amb detall,
a vegades difícil amb la gentada
que hi havia.
Va ser una sortida molt profitosa,
ens va fer molta il·lusió i tothom
molt content.
Molt ben acompanyats pel personal de l’OSB per tal que no es perdés ningú.

cada cap de setmana d’estiu, i algun
altre dia. Sembla que ningú reacciona. Ho hem suportat amb empatia i
comprensió massa dies: la xerrameca no compta, però sí els seus riures
estridents, forts crits sobtats que arriben a espantar i es repeteixen a intervals, cançons estúpides i repetitives a cor a tot volum vocal, a vegades
amb sons electrònics de fons, i picament de mans, i més wcrits sota els
habitatges. És exasperant. A causa de
l’estructura morfològica del torrent
de Canyelles, tot s’amplifica i ressona.
Quan estàs agafant el son els crits et
sobresalten; si estàs malalt i et costa
dormir per la calor i el malestar, et desesperes. A la matinada les papereres del parc contenen bona part dels
envasos de cervesa, vodka i rom del
botellon. La resta és per terra. S’acabarà algun dia? Tenim dret a poder
dormir en pau per damunt del seu
dret de passar-ho bé afectant greument el veïnat. Qui actuarà?

Antoni Comas
Josep Manel Martí S.

Nits d’insomni al parc de
Canyelles
Som veïns del parc. Quan escric això
són dos quarts i cinc de la matinada
de dissabte a diumenge. Fa calor i
tenim les finestres obertes. He trucat dues vegades a la policia municipal per queixar-me de la gatzara que
fan al camí empedrat del parc una
dotzena de joves. És un fet habitual

La persona i el treball
Hi ha fets molts estudis sobre la
relació de les persones amb el treball. Per a alguns, el treball suposa un mitjà de subsistència que li
permet cobrir les seves necessitats materials o situar-se en una
escola social desitjada.
Per a altres, el treball és un fi en
sí mateix. A través d’ell assoleix la
seva satisfacció personal, la feina

que li dóna sentit a la vida. Desgraciadament, avui les dificultats
econòmiques i laborals de la nostra societat no permeten a l’ésser humà la llibertat d’elecció a
l’hora de treballar.
Si tothom pogués escollir la seva
feina les característiques de la
seva personalitat influirien en
l’elecció: com les seves aptituds
i aficions o bé el seu caràcter. I
finalment, l’elecció de si el treball pot ser liberal o subordinat.

any és Esquerra. Alguna cosa passa
quan un partit que es defineix com
a independentista desincentiva
l’assistència a la manifestació de la
Diada d’enguany. El secretari general Oriol Junqueras ha afirmat que
la manifestació “va contra la majoria d’independentistes”. Per la seva
banda, la seva portaveu Marta Vilalta ha demanat que es canviï el lema
de la manifestació, mentre que el
president Aragonès ja ha anunciat
que no hi participarà, adduint que
“té un to contra el govern i contra
els partits”. Pel que es veu, no s’accepten crítiques.
L’aposta per la taula de diàleg a
canvi del suport d’ERC al govern
socialista a Madrid no ha donat
fruits. És un fet. I la gent no és idiota. Hi ha un segment majoritari
d’independentistes –entre els quals,
molts dels seus votants– que estan
força descontents amb els resultats
d’aquesta política. I que tenen tot
el dret a expressar el seu descontentament amb com s’estan fent les
coses. A les properes eleccions espanyoles, la gairebé segura victòria del PP amb el previsible suport
de Vox farà encara més evident que
aquesta política ha estat un error.
Diu la llegenda que, durant la guerra de Roma contra els lusitans, tres
emissaris dels lusitans van rebre
la promesa d’una recompensa per
part d’un cònsol romà si aquests
mataven el seu cap, Viriat. Després
d’assassinar-lo mentre dormia, en
tornar al campament romà, la resposta que van rebre per part d’un
altre dels cònsols romans va ser
una frase que s’ha fet molt cèlebre:
“Roma no paga traïdors”.
És molt preocupant que els polítics oblidin aquestes lliçons que
ens proporciona la història. I encara és molt més greu que les oblidin els historiadors.

Rafa Homet*

Junts per Castellar

Lliçons de la història per
a qui vulgui aprendre-les

U

n any més, arriba
l’Onze de Setembre.
La Diada Nacional de
Catalunya.
Per un dia, tornarem
a veure el Partit Socialista erigint-se en defensor del catalanisme. Parlaran en català, penjaran
senyeres i faran veure que ells no
van votar a favor del 155 i que no van
mirar cap a una altra banda mentre els votants del referèndum de
l’1 d’octubre eren atonyinats.
Tornarem a veure el PP, Vox i Ciudadanos (aquests potser per última vegada abans de la seva desaparició) dient que ara la Diada s’ha
polititzat i ja no és de tots. Es veu
que va haver-hi un temps en què
ells també la celebraven a fons...
Però qui més veurem patir aquest

Bona Festa Major

T

enim una Festa Major
d’agència de contractació. Pràcticament
els únics protocols i
personatges que singularitzen la nostra festa, i encara
de manera molt mínima, són els de
Vilabarrakes i el Bartomeu. És a
dir, som lluny de les festes majors
endreçades, que donen caràcter a
un municipi, plantegen punts de
trobada festius i animen a la trobada i a la festa.
Però tampoc és moment de plorar
pel desert cultural en què ens estan
convertint la nostra vila, perquè és
Festa Major, és la que tenim i ens
l’estimem, caram!
Festa Major sense succedanis,
sense distància, mascareta, grups
bombolla ni reserves prèvies. De
petons, salutacions i compartir
converses a peu dret de nit i de dia.
D’entitats que, malgrat tot, posen
esforç i ganes a tirar endavant la

cultura popular. De deixar enrere
el malson de la Covid i reprendre
els carrers. La Festa Major és, o ha
de ser, el gran moment de la cohesió social, de compartir espai, alegria i festa.
Sortim al carrer i celebrem la vida,
que bé s’ho mereix.
Bona Festa Major!
*Portaveu d’ERC

Ignasi Giménez*

La Diada del diàleg i el
progrés

L

a Diada Nacional
que commemorem
el proper diumenge 11 de setembre és
un dia per mobilitzar-nos amb esperit cívic i sortir
al carrer mostrant-nos com som:
un poble decidit a progressar des
de la cohesió i la convivència.
Per aquesta raó, avui apel·lem a
la responsabilitat del Govern espanyol i el Govern de la Generalitat perquè trobin en la via del diàleg les solucions oportunes per
a l’avenç social i nacional
de Catalunya.
Com hem demostrat al llarg de tots
aquesta anys, des dels municipis
ens tindran al seu costat, donant
suport en totes aquelles iniciatives que s’estableixin per a la millora del benestar del país en tots
els àmbits i també en la defensa
de la llengua i la cultura catalanes.
L’11 de Setembre és també el moment per reivindicar el paper que
tenim els municipis en la vida de
tots els catalans i catalanes.
Els ens locals som una peça clau en
l’engranatge administratiu català.
Son l’administració més propera
a la ciutadania i també, en conseqüència, la més exposada a les necessitats ciutadanes. Des de cada
poble, des de cada ciutat, es gestionen serveis, es proporcionen eines
i mecanismes per donar resposta.
Ho hem demostrat en temps de
pandèmia i ho demostrem dia a dia.
Per això, en el marc de la Diada de
Catalunya cal posar de manifest la
necessitat de donar valor al món
local i posar en marxa noves maneres de treballar.
Amb un diàleg constant amb les
administracions superiors, que
tinguin en compte els ajuntaments
com a motor i impulsors de polítiques públiques i garants de la convivència a tot el territori.
Amb una confiança recíproca amb
el Govern de la Generalitat i el govern de l’Estat, que permeti desencallar projectes aturats o engegar-ne de nous, més enllà de colors
polítics i de mandats, legislatures
o períodes electorals.
Amb un finançament adequat, que
permeti prestar els serveis municipals de forma eficient, sostenible i que garanteixin els drets de
la ciutadania.
Visca Catalunya, visca Castellar i
molt bona Diada!
*Alcalde
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opinió

Alegria!
Que és Festa Major!

P

untual com cada any
tornem a celebrar la
Festa Major; aquest
any la viurem amb
tota la seva esplendor
i, després de dos anys, recuperarem
totes les activitats que la pandèmia
de la Covid-19 ens havia arrabassat.
Com el seu nom indica, una festa
major és la celebració més important
d’una localitat. Les festes majors són
el punt de trobada de la comunitat
local i afirma la seva existència com
a col·lectiu. A Catalunya, tenen el seu
origen en el segle XIII i han perdurat
fins als nostres dies tot i que, amb el
temps, s’hagin modificat. A Castellar,
l’any 1972 la Festa Major va canviar
de data, de celebrar-se al voltant de
la Mare de Déu d’Agost va passar-se
a verals de la Diada.
Farem un repàs de com eren les festes majors a la dècada dels anys 20 i
30 del segle XX. Com recorda Joan
Blanquer en el seu llibre Castellar en
el meu record, totes les festes majors
s’iniciaven amb el repic general de
campanes. Avui encara es continua
aquesta tradició i amb aquests cops
de campana s’anuncien les festes al
conjunt de la població.
Com explica Lluís Montagut en la
seva Història breu de Castellar del
Vallès, les societats culturals i recreatives organitzaven, amb plena
autonomia, balls, concerts i altres
espectacles com el teatre de titelles
i les “sarsueles”.
Tota Festa Major es començava preparant el menjar per a la família,
amics i altres convidats i també estrenant vestits, tant els homes com
les dones. L’ofici solemne a l’església convocava les autoritats i a la població en general; a la sortida el concert-vermut a les sales del Coral i del

PLAÇA MAJOR

SÍLVIA SÁIZ CALVÓ
Arxivera Municipal

‘Fox trot’ || JOAN MUNDET

“Després de
sopar i lluint les
millors gales, els
castellarencs
anaven al ball a
l’envelat”

Centre amenitzaven amb la música
dels diferents conjunts contractats
a tal efecte l’estona abans del gran
àpat: el dinar de festa major. Cap a
les set, a la caiguda de la tarda, tenia
lloc la processó, la de la festa major
era més oberta i popular que no pas
la de Corpus.
Després de sopar i lluint les millors
gales els castellarencs anaven al ball a
l’envelat, el centre de la festa. Hi havia
un ordre de ballables; l’any 1932 era
el següent: vals lent, fox-trot, onestep, pericón, black bottom, xotis,
tango i vals jota a la tarda; a la nit:
on-step, fox-trot, massurka, cameltrot, xotis castís, pas doble, tango,
vals, vals Boston, tango, pericón, fox,
xotis, pas doble, havanera i vals jota.
A la segona part del ball, el cornetí
anunciava el ball de rams, on s’oferia a la noia un objecte de poc valor,
d’un duret, a finals dels anys seixan-

ta, però de molta significació. A vegades era una flor de paper que es comprava a l’escenari abans de començar
el ball. No se sabia quan el cornetí de
l’orquestra anunciaria el ball de rams
i de vegades, aquest ball especial no
coincidia amb la noia amb qui més volies ballar ja que els balls es demanaven amb anticipació.
Com a anècdota, el terra de l’envelat no estava cobert. Es regava per
tal que quedés premsat i no aixequés pols, però de vegades, els dies que
plovia, s’hi tirava boll, una pellofa de
blat que no es feia servir i que es portava de la Farinera; si era de blat tot
anava bé però si era d’ordi el polsim
feia que et piqués les cames i el coll,
sobretot amb les camises emmidonades que es duien i amb la corbata,
que era obligatòria per al ball de gala!
El dilluns de festa major era la repetició del diumenge però en petit

i sense la celebració de l’ofici solemne i la processó. Aquest dia es jugava al joc de la fletxa, al tir del colom i
al tir al plat i també a altres jocs: cucanya, curses de sacs, cavallets, titelles... ballades de sardanes i la cursa
ciclista local per als més grans feien
de la festa major una festa grossa,
una festa per a tots i de tots, grans i
petits, rics i pobres.
Per acabar, i seguint amb una tradició
que avui encara celebrem, el dilluns
al vespre tot el poble s’aplegava a la
cruïlla del Passeig, de la carretera de
Sentmenat i del Calvari, contemplant
i gaudint del castell de focs que es disparava des del terrat de cal Menescal.
Així doncs, que la festa segueixi mantenint vives les nostres tradicions! I
si voleu posar banda sonora a la festa
l’àlbum de La Trinca Festa Major fa
un repàs acurat a tots els actes. Així
doncs, alegria, que és Festa Major!
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POLICIA LOCAL | SELECCIÓ DE PERSONAL

INCLUSIÓ | AUTONOMIA PERSONAL

Foto de grup de la primera trobada del projecte SORTIM!. || AJ. CASTELLAR

Lleure per a tothom

176 aspirants per a 5 places de la policia local
Dimecres el recinte firal de l’Espai Tolrà va acollir les proves de selecció de cinc places d’agent de policia local. 176 persones d’entre un total de 255 admeses han dut a terme la primera prova d’aquest procés corresponent a l’avaluació de
coneixements específics i de cultura general. Del total de cinc places d’agent, dues són de nova creació, una tercera
per cobrir una vacant d’agent generada per una promoció interna de caporal i dues més d’agents que han deixat el cos.
D’aquesta manera, la plantilla de la policia local ampliarà de 34 a 36 el nombre d’efectius. “La intenció és que al llarg
del 2023 l’Ajuntament convoqui més places per ampliar novament la plantilla de la policia local”, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, present a les proves. També ha detallat que el procés preveu
que dues de les cinc places que s’han convocat es reservin per a dones, en aplicació de la normativa que té per objectiu
la presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals. Una vegada realitzada
la prova de dimecres, el procés s’ha de completar amb les proves de coneixements de llengua catalana i d’aptitud física, la prova psicotècnica i la mèdica. Al novembre podrien incorporar-se a la feina. || REDACCIÓ

SORTIM!, que tot just acaba d’engegar-se, era un projecte necessari. I
ha quedat demostrat perquè en la primera trobada d’aquest nou espai
de lleure per a persones amb diversitat funcional de Castellar s’ha fet ple
de participació. El grup inicial està format per dotze persones usuàries i
dos educadors: “Tenim llista d’espera, perquè el grup es va omplir de
seguida. Aquestes primeres quatre setmanes és per copsar les necessitats específiques de cadascú i com qualla el grup. Després veurem si s’hi pot afegir algú més. Aquesta resposta vol dir que el projecte ha agradat. Que era necessari, ja ho sabíem, perquè el lleure és
un dret que hem de tenir tothom”, assegura Anna Margalef, regidora
de Diversitat Funcional. La inauguració, que va tenir lloc dissabte passat
a La Fàbrica, va comptar amb la presència de les 12 persones adolescents
i adults i de les seves famílies. “Primer els vam rebre amb les famílies,
però després ja es van quedar sols amb els educadors i van fer una
pluja d’idees d’activitats que els agradaria fer.” Tot i que l’horari inicial és dissabte de 17 a 20 hores, s’anirà adaptant segons les preferències
dels usuaris. “Per dissabte que ve, per exemple, han decidit quedat al
matí i gaudir de la Festa Major”, detalla Margalef.
El projecte que neix de la Regidoria de Diversitat Funcional i que
compta amb el suport de TEB VALLÈS SCCL per dur-lo a terme està
adreçat a persones d’entre 12 i 45 anys. La inauguració també va comptar amb la presència de l’alcalde Ignasi Giménez, la regidora Margalef i
la directora de l’Àrea Social del grup TEB Montserrat Roger, entre altres
persones implicades.
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Oriol Alcaraz es retira
per caiguda a la Vuelta
Ciclista a Talavera

El ciclista Oriol Alcaraz no va tenir sort
per completar la XXIX Vuelta Ciclista
a Talavera, prova puntuable per al
Campionat d’Espanya, ja que una
caiguda massiva en la primera etapa el
va deixar sense bicicleta per continuar
amb la cursa i no s’hi va poder rein-

corporar, de manera que forma part
dels 20 eliminats per aquest motiu.
Aquesta era una cursa molt important
per a Alcaraz, que busca equip per a
la pròxima temporada, en què ja serà
sub-23 i podrà participar en curses del
màxim nivell.

Castellar, bressol del kenpo català
L’escola local i el gimnàs sabadellenc del sensei Lorenzo Jiménez apleguen el nombre més elevat de practicants de Catalunya

Albert San Andrés

Sempre és difícil localitzar els esports
minoritaris pel gran públic, malgrat que
aquest tingui una importància vital en
l’àmbit nacional dins del seu espai. Aquest
és el cas del kenpo karate americà, una
disciplina d’aquest art marcial que té el
Vallès Occidental com a principal àrea
d’acció en l’àmbit català i una de les més
importants en l’àmbit espanyol.
Tot això no neix d’un dia per l’altre,
i al darrere de tot hi ha el sensei Lorenzo Jiménez, un dels especialistes més
importants en kenpo d’àmbit mundial.
Entre el gimnàs que regenta a Sabadell i
els alumnes de l’escola de Castellar, són
aproximadament uns 200, el volum més
elevat de tot Catalunya, seguida pel centenar de lluitadors de Blanes i una dada
semblant a Malgrat de Mar.
Amb molts anys d’experiència, Jiménez ha desenvolupat tota una metodologia que adapta l’art marcial a cada edat,
experiència i necessitat: “Els nens i les
nenes més joves no fan el mateix que les
dones que volen aprendre defensa personal o els policies que necessiten perfeccionar la tècnica. Per a tots ells, el
sistema està adaptat a les necessitats”,
explica sobre un esport en què creu que
s’han d’aplicar tres criteris bàsics, en els
quals “la disciplina és l’element principal de les arts marcials”, i la coordinació com a “nivell de desenvolupament
mental i en què es poden detectar moltes mancances en els nens i adults”, a
banda de la “seguretat que et dona conèixer un esport com aquest”, que el
mateix sensei desvincula de la violència,
la primera cosa que a tothom li ve al cap
quan li parlen d’arts marcials.

El sensei Jiménez és un especialista d’aquesta variant del karate tradicional amb practicants com
Elvis Presley o Bruce Lee. La variant americana del ‘mètode del puny’,
traducció literal de la paraula, va néixer de bracet d’Edmund Parker als
anys 50 a Hawaii, i el guardaespatlles
personal d’Elvis –8è dan en aquesta
especialitat–, aviat va escampar per
Califòrnia el seu estil i va iniciar diferents personalitats, com Frank Sinatra o Warren Beatty, i va ser font
d’inspiració per a Lee o Chuck Norris. En l’actualitat Jiménez es dedica als seus dos gimnasos, el de Sabadell i el de Castellar, en aquest cas
sense ànim de lucre i enfocat directament als més petits. “La idea és
treure del davant de la tele i dels
videojocs els nens i nenes, que no
siguin al carrer fent el que no han
de fer i que puguin aprendre coses
de profit i aplicables a la vida real,
ja que la disciplina, coordinació i
seguretat que s’adquireix amb un
art marcial es poden aplicar en
les diferents facetes de la vida”.
No sobta res que aquest sensei volti
pel món fent xerrades i tecnificacions en llocs com els Estats Units,
Mèxic, Alemanya, Portugal o Grècia, ja que es troba a la llista de les
15 persones més influents en parla
hispana de kenpo americà del món.
En el club castellarenc, l’estructura és molt simple, ell és el cap
més visible i té dos ajudants, l’antiga alumna Ivet Cabezos i Antonio
Ogallar. “Sempre intento vigilar
els alumnes que veig amb capacitat per ser professors. En aquest
esport potser hi ha gent molt bona

El sensei Loren amb els seus deixebles castellarencs, després d’una classe a l’Espai Tolrà. || CEDIDA

que després ho deixa i gent que no
és tan bona, però que evoluciona
amb l’edat i després són tant o més
bons com els anteriors i que, a més,
serveixen per impartir classes a
altres alumnes”, remarca.
A diferència d’altres esports, la
pandèmia no va passar gaire factura
al Kenpo Castellar, ja que va continuar l’activitat amb classes en línia,

de manera que va mantenir el gruix
dels practicants. “Ara mateix fins i
tot hem crescut”, afirma el 6è dan,
que té la intenció de convertir Castellar en la capital del kenpo mundial amb una trobada d’aquí a uns
anys, d’un esport que és “molt familiar, hi ha pares i fills que el practiquen junts”.
El Vallès és un dels principals

epicentres del kenpo català i no vol
perdre pistonada per seguir creixent i la idea és continuar omplint
les sales de l’Espai Tolrà cada dimarts i dijous a la tarda. L’activitat
es fa en dos grups: petits de 18 a 19
h i grans de 19 a 20 h. Els interessats
poden adreçar-se al 627 350 730 o al
correu electrònic lorenkenpo@hotmail.com.
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Xavi Calm i
Marc Cabestany
progressen
adequadament
Els dos entrenadors castellarencs de més
rang, continuen immersos en els progressos
dels seus respectius equips i van progressant
adequadament en aquest inici de curs esportiu. Xavi Calm segueix en tercera posició en la
màxima competició sueca amb el Hammarby,
mentre que Marc Cabestany espera l’inici de
lliga aquest dissabte amb l’Espanyol femení
en la Primera Federació.

MOTOR | RED BULL ROOKIES CUP

Max Sánchez,
escollit per a les
proves de la Red
Bull Rookies Cup
Arribar a l’elit de qualsevol esport no és fàcil i
en el cas del motociclisme, a més, s’ha de tenir
diners o un padrí per a poder optar al màxim.
L’altra manera és poder optar a una plaça en
alguna de les competicions de promoció que
actualment es disputen -moltes menys que
fa uns anys- per a poder demostrar el talent
en igualtat de condicions. Aquest és el cas del
castellarenc Max Sánchez, un pilot sobrat
de talent i amb un palmarès envejable tot i

En la primera gran aventura de Cabestany en el futbol femení professional, el de Castellar té la complicada missió d’aconseguir
retornar a l’Espanyol a la màxima categoria,
després que l’equip es quedés a les portes la
temporada passada.
La pretemporada ha estat força satisfactòria per a un equip molt renovat i que debutarà aquest dissabte (11:30 h) en la Ciutat
Esportiva Dani Jarque enfront de l’Albacete
i posteriorment visitarà al CD Morejón en la
Copa del Rei (13/9). L’equip arriba després d’un
empat a un enfront del Vila-Real, una derrota
enfront del Llevant (2-1) i un empat sense gols
amb el Levante-Las Planas, els tres equips de
la màxima categoria.
Pel que fa a Calm, el Hammarby suec continua en tercera posició de l’Allsvenskan, pel
darrere del Häcken i el Djurgàrens, després
d’empatar a dos en el derbi d’Estocolm amb
l’AIK Solna -que va acabar amb greus incidents
en la grada- i caure sorprenentment per 4-1 enfront del Nordköping, 11è classificat. || A.S.A.

la seva joventut, però que no està tenint sort
en les últimes temporades, a causa de les poques possibilitats que ha tingut en els equips
que ha estat.
Però la seva història pot donar un cop de
timó, amb la inclusió en el procés de selecció
de la Red Bull Rookies Cup, on al tancament
d’edició, el ‘31’ s’havia classificat per a la fase
final de la selecció que s’ha disputat al Autodromo di Modena, zona i bressol del món del
motor a Itàlia. En el circuit de la regió del vinagre més conegut del món, es van ajuntar
més de 100 pilots arribats d’arreu del món,
on durant tres dies van completar els diferents tests i proves per a poder entrar en la
competició, una selecció que ha retornat després de dos anys sense disputar-se a causa de
la covid-19. Pròximament, se sabrà si Sánchez
formarà part de la graella de la competició per
2023. La Red Bull Rookies Cup és una plataforma de llançament cap al mundial de motociclisme, on noms com Johan Zarco, Joan Mir,
Brad Binder, Jorge Martíno o Enea Bastianini
han passat per la categoria. || A. SAN ANDRÉS

Marc Cabestany inicia la lliga aquest cap de setmana amb el RCD Espanyol femení enfront de l’Albacete. || RCDE

Max Sánchez en l’Autodromo di Modena durant les proves de la Red Bull Rookies Cup. || CEDIDA
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FUTBOL | 2A CATALANA

POLIESPORTIU | PRETEMPORADA

Bàsquet i futsal també volen
tenir un paper rellevant
D’altra banda, el CB Castellar i l’FS Castellar també volen la seva quota de rellevància davant de temporades clau en
les lligues respectives.
A Tercera, l’FS Castellar haurà de
treballar de valent i el resultat del primer partit de pretemporada contra el
Salou (3a) per 6-3, així ho fa entreveure. Tot i que les importants baixes de
l’equip i la falta de ritme de competició
–era el primer partit– no fan d’aquesta
derrota una referència clara. Aquesta

Festa Major, l’equip rebrà l’Escola Pia
(2a B) el diumenge a les 16 h.
Pel que fa al bàsquet, els d’Isidre
Travé van superar el Grup Barna (1a
Categoria) per 71-65 al Puigverd, abans
d’enfrontar-se al Baricentro Barberà
aquest diumenge (12 h) en la tradicional
presentació de l’equip per Festa Major, i
l’últim partit serà contra el CBU Lloret
(Copa Catalunya), el dissabte 17, abans
d’arrencar la Lliga a casa amb l’Espanyol (25/9, 19 h). || A. SAN ANDRÉS

El polivalent Víctor Moreno, un dels nous fitxatges, ha deixat bones impressions sobre la gespa. || A. SAN ANDRÉS

Bones sensacions
La UE Castellar finalitza la pretemporada contra la UE Rubí
La UE Castellar posarà aquest
dissabte (19.00 h) el punt final a
una pretemporada que ha deixat
bona boca. El bon ritme mostrat
per l’equip i l’excel·lent acoblament
dels nous fitxatges estan deixant
bones sensacions de cara a una lliga
que començarà la setmana que ve.
Després de tres temporades
en creixement, la Unió Esportiva no vol ser una mera comparsa
i tornarà a lluitar per l’ascens de
categoria en un any clau, en què la
incursió per la 23-24 de la Superlliga Catalana, gairebé obliga a pujar
de categoria a tots els equips amb
un mínim d’aspiracions. És per
aquest motiu, que els blanc-i-vermells s’han reforçat en totes les línies, uns fitxatges que, de moment,

han sumat al vestidor en qualitat
i experiència i que han demostrat
que l’equip està preparat per a tot,
si les lesions ho permeten.
La pretemporada va arrencar amb un empat a dos amb el
CD Badia (2a Cat), per a caure per
la mínima (1-2) amb el Mercantil
(Juv. Nacional). Les victòries per
3-0 enfront del Can Rull (2a Cat) i
per 4-0 enfront del Molins de Rei (1a
Cat) i la derrota per 2-1 amb el Sant
Cugat (1a Cat) i una victòria per 2-0
amb el CF Caldes (1a Cat) deixen entreveure que el Castellar tornarà a
ser un dels equips que lluitarà per
a ser entre els tres primers equips
de la categoria, una fita que haurà
d’aconseguir si vol optar a l’ascens.
La dificultat dels rivals del

grup 4 –novament un dels més
complicats de tota la geografia catalana– fa que els de Juan Antonio
Roldán i Santy Fernández no ho
tinguin gens fàcil, però que arrenquin la lliga en un moment òptim
físicament i mentalment.
Aquest dissabte, l’equip disputarà la LIII edició del Torneig
del Vallès - XXXI Memorial Emili
Altimira, el tradicional partit en
què l’equip aprofita per presentar el primer equip. La UE Rubí
(1a Cat) serà el rival a superar en
l’últim amistós de pretemporada
abans d’arrencar a domicili contra l’Atlètic Júnior de Sant Cugat,
un nouvingut que voldrà entrebancar els castellarencs en la primera
jornada. || A. SAN ANDRÉS

Futsal i bàsquet encara tenen molt marge de millora durant la pretemporada. || A.S.A.
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entitats i concerts

Tastets culturals de Festa Major
Les entitats procuraran el gruix més important d’activitats de la festa grossa de Castellar del Vallès 2022

Concert Joan Dausà
Dissabte 10
22 h - Pl. Fàbrica Nova

Correfoc infernal
Dissabte 10
21.30 h - Carrers de la vila

Joan Dausà aterra a Castellar per
Festa Major per presentar el seu
últim disc ‘Ho tenim tot’, que està de
gira. L’actuació tindrà lloc a la plaça
de la Fàbrica Nova, que s’engalanarà
per rebre’l, després d’haver passat
pels principals festivals de música
catalans aquest estiu. El músic
actuarà amb una banda molt
més elèctrica i contundent que
en gires anteriors per oferir un
concert enèrgic, vital i festiu. Dausà
presentarà el nou disc, però també
cantarà temes dels anteriors treballs.
Joan Dausà és un tastaolletes. Es va
llicenciar en administració i direcció
d’empresa, però durant un Erasmus
a l’Argentina va començar a fer
classes de teatre a la universitat. Li
va picar aquest cuquet i va canviar
de rumb professional. Això sí, des
de l’adolescència, sempre ha viscut
acompanyat per una guitarra, la seva
altra passió. Dausà assegura que
tant l’espectacle dalt de l’escenari
com el disc encara tenen molt
de recorregut, i seguiran tancant
dates per als propers mesos.

Dissabte, a les 21.30 h, s’ha previst un
Correfoc de Festa Major amb la Colla
de Diables i les Espurnes de l’ETC, el
drac Víbria i l’acompanyament dels
Tucantam Drums. Sortiran de la carretera de Sentmenat, cap a la plaça
Calissó, el carrer Major, del Centre, el
Passeig de Tolrà, de Torras, plaça d’El
Mirador i plaça Major. L’ETC i l’Ajuntament han fet arribar alguns consells per
a totes les persones que vulguin participar activament d’aquesta activitat, o
gaudir-ne com a espectador. Per raons
de seguretat, a l’espai del correfoc infantil no està permesa la participació
de persones adultes. Cal informar-se
bé dels llocs per on passarà el correfoc
i seguir les recomanacions dels organitzadors i serveis de l’ordre. Cal vestir roba de cotó o texana, en cap cas de
fibra sintètica, i portar sabates esportives o calçat que cobreixi el peu. Per al
veïnat, es recomana no deixar vehicles
en els trams del recorregut, des de quatre hores abans del començament, a fi
d’evitar possibles danys. Cal protegir
vidres de finestres, portes i aparadors
amb cartrons gruixuts.

Espectacle còmic de carrer
Cia. Anna Confetti
Dissabte 10
12 h - Pl. Mirador
21.15 h - Pl. Fàbrica Nova

A la plaça d’El Mirador s’ha previst
un espectacle còmic de carrer
per a públic familiar i adult amb
la Companyia Anna Confetti, que
vindrà a la nostra vila a presentar la
proposta ‘A la fresca’, un espectacle
inspirat en accions quotidianes,
molt visual i de poques paraules,
que provoca diferents situacions
còmiques. Ens trobarem davant
de tres personatges i una cadira
gegant que surten a prendre la fresca.
No caldrà estranyar-nos, doncs,
si aquest dissabte de Festa Major
ens trobem amb una cadira gegant
quan anem a comprar a plaça.
La Cia. Anna Confetti fa més de 35
anys que provoca somriures amb els
seus espectacles de carrer i de sala.
Espectacles còmics i poètics
per a tots els públics, que
s’expressen amb el llenguatge
del circ, la música i el clown. La
direcció va a càrrec de Pep Vila i la
interpretació compta amb Anna
Confetti, Rosita Calvi i Tere Solà.

Cercavila gegantera
Divendres 9 i Diumenge 11
17.30 h - Plaça del Mercat

Festa de l’escuma
Dilluns 12
13 h - Pl. Fàbrica Nova

Diumenge a la tarda hi ha prevista
una cercavila gegantera sense
restriccions, amb una plantada
inicial a la plaça del Mercat i amb
la participació, juntament amb la
colla de Gegants de l’Esbart Teatral
de Castellar, de les colles de Sant
Llorenç Savall i Caldes de Montbui.
La cercavila està prevista pels carrers
següents: plaça Major, carrer del
Centre, carrer Major, plaça de Cal
Calissó, Passeig, carrer del Dr. Pujol,
avinguda de Sant Esteve, carrer de
Sant Pere d’Ullastre, passeig de Tolrà,
passeig de la plaça Major, carretera
de Sentmenat i, de nou, plaça del
Mercat. D’altra banda, els Gegants
també participen en la cercavila de
benvinguda a la Festa Major que
tindrà lloc divendres 9, a les 19.30 h,
juntament amb el grup d’Atabalats
de l’IE Sant Esteve, els Castellers de
Castellar, el Ball de Bastons i el Ball
de Gitanes. El recorregut previst és
per la plaça de Catalunya, el carrer
de Prat de la Riba, la carretera de
Santa Perpètua, el carrer de Sala
Boadella i la plaça d’El Mirador.

Una de les activitats sempre d’èxit
i de carrer, que té lloc el darrer dia
de Festa Major a l’Espai Tolrà, és
la Festa de l’escuma. La proposta
tindrà lloc dilluns 12, a les 13 hores,
i comptarà amb la col·laboració
imprescindible dels Bombers
Voluntaris de Castellar, que sempre
recomanen portar tovallola i
ulleres d’aigua per a tothom qui
vulgui participar activament de
la banyada d’escuma i d’aigua.
La festa de l’escuma s’emmarca
en les activitats que es duran a
terme, durant tot el matí, a la plaça
de la Fàbrica Nova, i que inclouen
activitats lúdiques, esportives i
artístiques per a nens i nenes.
Un any més, hi haurà cues
accessibles per a infants amb
diversitat funcional. L’espai també
comptarà amb un circuit d’aventura,
inflables, minigolf, un taller d’art i
música clàssica i el trenet. La festa
de l’escuma posarà el punt final a
l’obertura de l’espai de les activitats
al matí, tot i que aquestes es tornaran
a obrir a les 17 hores, fins a les 19 h.
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VILABARRAKES I FUN MUSIC CLUB | MÚSICA

Presència de músics locals a la Festa Major 2022
Més de mitja dotzena
de propostes locals
de diversos estils
oferiran concerts
a Castellar
Marina Antúnez

El grup de rap castellarenc Opció 37 actua dissabte 10 a l’espai Vilabarrakes. ||CEDIDA

L’entitat Fan Music Club, amb la col·
laboració de l’Ajuntament, ha programat un concert de grups locals
per a dissabte dia 10, a les 22 hores, a
la plaça Vella. En concret, actuaran
grups com els Nothing Re, un duet
acústic format per Diego López i
Òscar Tortosa creat l’any 2019 a Castellar del Vallès, arran de les Jams
Sessions que es feien cada dijous al

Calissó; el guitarrista Nelu Rovira;
Firewood Duo, un grup format per
Quim Aguasca (veu i guitarra), Javier López (guitarra acústica, harmònica i veu), Álvaro Raigón (baix) i
David Martínez (bateria i percussió). També l’espectacle burlesque.
L’entitat Vilabarrakes ha donat
a conèixer el programa de Festa
Major. Algunes de les activitats
són actuacions musicals de diversos grups de música, alguns locals,
que aportaran color estilístic a la
festa grossa de Castellar del Vallès.
Dissabte 10 arrenquen amb
Opció 37, un grup castellarenc de
rap emergent format per Marçal
Portolés (MÇ), Albert Gaitán (Udot)
i Biel Sallas (Biet); Disaster Jacks,
un grup de hard rock i punk; de Barcelona AlQuadrat, una formació de
Sant Quirze del Vallès que combi-

na la rumba, l’ska, el reggae i el pop,
i Bounce Twice, que amb la discogràfica castellarenca Delírics aposten
pel dance, la música electrònica, el
hip-hop i el rap.
Però per començar, divendres
9, Vilabarrakes també ha previst
el concert d’Itaca Band, un grup
de Montcada i Reixac que barreja
l’ska amb el reggae i la música llatina, i l’Orquestra Mitjanit, un grup
de Vilanova i la Geltrú que fa versions que no deixen ningú indiferent.
Compta amb un ampli repertori de
cançons a ritme de rock, ska, punk,
reggae, rumba, i molts altres estils
a partir de les 00.30 h. I diumenge
11 h, la nit de concerts s’engega amb
Doctor Prats, segueix amb Habla
de Mí en Presente, i continua amb
Orunken Fighters, Els Amics de
Manel i PDX.

ENTITAT | ACTUACIONS

Els Capgirats, a Sant Quirze

MISSA | ERMITA DE LES ARENES

La colla castellera va participar en la Festa Major de la població veïna

Redacció

Dissabte passat els Castellers de Castellar van actuar a la Festa Major de
Sant Quirze del Vallès. Van descarregar-hi un pilar de 4 aixecat per sota,
un 3 de 6, un 4 de 6, un 3 de 6 amb
agulla i un pilar de 4. Van compartir
plaça amb els Castellers d’Esparreguera i els Castellers de Caldes. Els
Capgirats estan satisfets amb l’actuació, que va donar el tret de sortida al segon tram de la temporada.
Una altra activitat que ha recuperat la colla durant la primera quinzena de setembre és la dels tallers a
les escoles del poble. Dilluns en van
fer un a l’Institut Escola Sant Esteve
i esperen poder visitar més centres

educatius al llarg del curs escolar.
La següent cita de la colla és
la diada de Festa Major. Actuaran
aquest dissabte 10 a les 18 h a la plaça
d’El Mirador. Els Capgirats ho afronten amb moltes ganes, la seva intenció és portar-hi dos castells que encara no han provat aquest any. Les
colles convidades són la Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample,
els Castellers d’Esplugues i els Esperxats de l’Estany. Divendres, la
colla participarà en la cercavila de
benvinguda a la Festa Major.
Un cop passada la Festa Major,
seguiran assajant cada dilluns i cada
divendres a l’Espai Tolrà per encarar les properes actuacions, com la
del 25 de setembre a la fira de Sant
Miquel de Santpedor.

Aplec de les Marededeus Trobades

Actuació dels Capgirats a Sant Quirze.

Aquest dijous, dia 8 de setembre i com ja és costum, es va celebrar l’Aplec
de les Marededeus Trobades a l’Ermita de les Arenes. Ja és habitual que
aquesta cita precedeixi la Festa Major de Castellar. Enguany, la missa
va ser oficiada pel mossèn sortint Txema Cot i el mossèn entrant Xavier
Blanco. L’Aplec va comptar amb una setantena de persones, també les
autoritats de la vila, que van gaudir de l’ofici religiós. || M. A.
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Julio Manrique dirigirà
la castellarenca Aida Llop
L’actriu participa a ‘Amèrica’, un muntatge de Focus per a La Villarroel

CEC | FOTOGRAFIA

Valoracions del 44è Trofeu Joan Riera
i 58è concurs de Fotografia Artística

Aida Llop interpretarà el personatge de Paula a l’obra ‘Amèrica’, dirigida per Julio Manrique. || CEDIDA

Marina Antúnez

L’actriu castellarenca Aida Llop participarà al muntatge de La Villarroel
Amèrica, que és previst que s’estreni
la setmana del 12 de desembre. La proposta li va arribar després d’una trucada de Focus per fer el càsting per
aquesta obra, escrita per Sergi Pompermayer i dirigida per Julio Manrique. “Em van dir que el meu perfil
els encaixava per fer un dels personatges de l’obra”, explica l’Aida.
El càsting va tenir lloc al mes
de maig i hi van ser Julio Manrique,
Tània Brenlle (directora de La Villarroel) i Tamara Ndong, actriu protagonista d’Amèrica. “Ja ens coneixíem,
amb la Tamara, havíem estudiat
juntes, i trobar-nos allà va ser un
alleujament, fer un càsting amb

una amiga sempre va bé”.
Amèrica és una producció gran,
que compta amb un elenc de primera fila: Joan Carreras, Mireia Aixalà –
tots dos declarats millors actors a l’última edició dels premis Max–, Carme
Fortuny i Marc Bosch. “Em ve molt
de gust veure com es treballa i tinc
ganes de veure aquesta gent que en
sap tant.” En aquest sentit, Llop manifesta la seva admiració cap als dos
grans artífexs de l’obra, Pompermayer
i Manrique.
L’obra se situa a l’època actual.
Una família benestant burgesa té un
passat fosc. Tota la fortuna que tenen
ve del tràfic d’esclaus. El fill de la família arriba amb la seva parella, que
és negra, “i de cop es desencadena
una conversa desagradable sobre
el passat de la família perquè els
diners que tenen estan tacats de

sang”. És, per tant, una obra que
fa memòria, tot i que l’argument
és ficció. Amèrica és el nom de l’esclava, la protagonista de la història
del passat.
“El meu personatge es diu
Paula i soc la serventa.” És un
paper petit, no té gaire text, però
és molt present a escena. És una
noia que no ha tingut gaire sort i
que té una condició física i mental especial. “Ha estat adoptada per la família i mostra una
condescendència constant cap
a la família.”
L’equip ja va fer una primera
lectura abans de vacances “i iniciem els assajos el 17 d’octubre, els
matins, de dilluns a dissabte”.
Quan comencin assajos al mateix
teatre, amb tècnics de so i llums,
tindran lloc a la tarda.

Ja s’han donat a conèixer els guanyadors de les fotografies presentades al
44è Trofeu Joan Riera - 58è Concurs de Fotografia Artística. Del total de 22
fotografies rebudes, corresponents a 22 autors, el jurat de la Secció de Fotografia i Vídeo de la UES, format per Mercè Boladeras i Francesc Calero,
han fet públic el veredicte per a les més ben valorades. Premi d’Honor per
‘Via làctia als camps de Brihuega’, d’Antoni Marín; primer premi per ‘Serp
amb gana’, de Jordi Serra; segon premi per ‘Papallona al card’, de Conxita Garcia; tercer premi per ‘A mi, se’m repeteix l’all’, de Pere Fité, i accèssit
per ‘Diamants d’aigua’, de Magda Daví. Els premis s’entregaran el dia 9 de
setembre, a les 20 h, al local del Centre Excursionista de Castellar, al carrer
de Colom, s/n. Totes les fotografies quedaran exposades a la sala. || M. A.

LLIBRES | NOVETAT

Domènec Triviño ja té llibre en castellà
El llibre del castellarenc Domènec
Triviño Entre un somni i la realitat,
publicat el juny del 2022, ja té traducció al castellà, Entre un sueño y
la realidad. La publicació s’ha editat
Amazon i també es pot adquirir a la
llibreria La Centraleta de Castellar.
El llibre recull, a base de notes
fetes entre els anys 1989 i 2009, la
seva trajectòria com a pintor. Havien sortit publicades, fins al 2004, a
la revista Artilletres. Al volum, els ha
tret la pols i les ha ampliat una mica
més. || M. A.
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La sala Alcavot inaugura amb riallades
L’actor Arnau
Vilardebò va oferir un
divertit espectacle

Guillem Plans

L’Alcavot ja ha inaugurat la nova
temporada de teatre, que serà la
primera sencera que viura l’equipament. Va ser el cap de setmana passat, amb moltes riallades gràcies a
les funcions dissabte i diumenge de
l’actor Arnau Vilardebò, que va presentar Divines Seduccions. L’espectacle, irònic i descarat, tracta amb molt
d’humor històries de mitologia grega
sobre els embolics sentimentals de
déus i deesses, com Zeus, Hera, Persèfone, Perseu o Adonis.

Arnau Vilardebò va obrir de nou la temporada a L’Alcavot amb ‘Divines seduccions’. || CEDIDA

CALISSÓ | EXPOSICIÓ

Nova mostra
de Josep
Masaguer

Un dels quadres de Josep Masaguer. || J. M.

El pintor castellarenc Josep Masaguer inaugura una nova exposició
titulada Empantallats? al Calissó
Cultural. L’artista analitza, aquesta vegada, les relacions de les persones amb les pantalles digitals a
través de les seves pintures.

Ell mateix explica que “malgrat que
estem connectats amb la gent que
tenim molt llunyana, la comunicació a través del mòbil és una relació solitària”.
En aquest sentit, les tecnologies de la informació i la comunicació cada cop són més sofisticades
i, en les últimes dècades, les anomenades TIC han jugat un paper
molt important en la nostra societat, formant part de molts sectors
de la nostra vida personal, social i
també professional.
“Però som conscients de
quan un acte ordinari es converteix en dependència?” Masaguer

Vilardebò va exhibir un monòleg
ben travat i intel·ligent, que té perfectament domesticat després de nombroses representacions i anys d’estudi acadèmic de la mitologia grega.
Rondava per l’escenari amb molta seguretat, fent succeir un rere l’altre diferents personatges, que presentava i
representava amb exageració. Sobre
la temàtica, va aventurar els espectadors a posar a prova les tècniques de
seducció de les divinitats mitològiques.
L’entrada de dissabte va ser una
mica més tímida que la de diumenge.
Tanmateix, els espectadors es van encomanar del bon humor de l’espectacle, el que suposa una manera immillorable de començar la temporada a
l’Alcavot, que fa set mesos que va obrir.
En tot aquest temps, tal com explica
el director, Gabi Ruiz, l’espai ha acollit, aproximadament, un centenar de
propostes. En total, hi han passat uns
3.000 espectadors.

retrata la fascinació que ens produeixen les pantalles. A les seves obres,
podrem veure com els diferents personatges retratats mostren diverses
actituds davant del mateix reclam.
Masaguer sempre busca que
les seves pintures generin certa
inquietud i vol que l’espectador es
qüestioni, s’emmiralli i es pregunti
coses tot observant les peces artístiques inèdites, ha creat una nova
manera d’expressar les seves intencions per aquesta nova mostra
a Castellar del Vallès, que es pot
veure des d’aquest dijous 8, quan
es va inaugurar, fins al 6 d’octubre
del 2022. || M. A.

Sardanes per a aquesta temporada. || ARXIU

S’inicien els
cursos de
sardanes
L’Agrupació Amics de la Sardana de
Castellar inicia els cursets de sardanes i danses del món d’aquest nou
curs dimarts, dia 13, i tindran lloc
cada dimarts, de 20 h a 21.30 h. Totes
les persones interessades poden trucar al telèfon 606 90 62 51 (Montserrat). D’altra banda, qui vulgui fer-se
soci de l’entitat pot trucar al telèfon
639 79 28 32 (Joan).
Per Festa Major, s’ha previst un
concert diumenge dia 11 a les 17 h, a
la plaça de la Fàbrica Nova. Un any
més, s’ha convidat la cobla La Principal de la Bisbal, que interpretarà un
repertori de sardanes amb ballada.
I encara en el marc de la temporada de sardanes, el dia 5 de novembre es commemora la diada d’aniversari - diada del soci. L’acte tindrà lloc
a la Sala Blava de l’Espai Tolrà i s’hi
han convidat les cobles Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Jovenívola de
Sabadell. || M. A.
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20a Trobada de Tardor al
Puig de la Creu
Diumenge 18 · De 9 a 13.30 h
Un cop passada la Festa
Major, la propera trobada
important a Castellar serà la
de tardor al Puig de la Creu.
Com cada any, s’ha previst
la connexió amb Montserrat
per a les laudes, a les 7.30 h.
A les 9 hores s’obrirà el recinte del Puig de la Creu a tothom qui vulgui visitar l’espai,
incloses la capella, la torrassa i el terrat.
A la torrassa, justament,

agenda

del 9 al 18 de setembre

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

FESTA MAJOR

DIVENDRES 09
DISSABTE 10
DIUMENGE 11

també es podrà gaudir
de l’exposició ‘Projecte
‘Entorns’, a punt ja per a la
seva execució. A partir de les
10 h se servirà esmorzar de
pa amb tomàquet i botifarra i
begudes a preu popular i començaran les diverses actuacions: els Gegants de l’ETC
de Castellar, els Gegants de
Sentmenat (encara per confirmar), i els Capgirats, que
no oferiran jornada castellera sinó tastet.
A les 13.30 h hi ha prevista
la cloenda de les activitats i
tancament del recinte.

DIMECRES 14

DISSABTE 17

DIUMENGE 18

9 h - PROPOSTA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Inici de la temporada
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea
Bàsica de Salut

17.30 h - BALL
Festa Country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

9 h - PROPOSTA
20a Trobada de Tardor del Puig de
la Creu
El Puig de la Creu
Organització: Amics de l’Ermita del
Puig de la Creu

DILLUNS 12
Info:
www.castellarvalles.cat/
programafm22

19.30 h – MÚSICA
Les Nits al Puig:
Concert de Rise i sopar
19.30 h
Organització: Arima
*Inscripcions: arima.experiencies@
gmail.com o 666701455

CASTELLAR DEL VALLÈS

Consulta el programa
de la Festa Major a
www.castellarvalles.cat/ programafm22

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

23

DEL 09 AL 15 DE SETEMBRE DE 2022

“

”

penúltima

Mirem al món una sola vegada, a la infantesa. La resta és memòria.

Lousie Glück

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 09
DISSABTE 10
DIUMENGE 11
DILLUNS 12
DIMARTS 13
DIMECRES 14
DIJOUS 15
DIVENDRES 16
DISSABTE 17
DIUMENGE 18

POSTALS DE CASTELLAR

CASANOVAS
LLUCH
CASTELLAR
YANGÜELA
LLUCH
PERMANYER
CATALUNYA
FENOY
PERMANYER
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

Pont Nou i Pont Vell, 1920

Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58

Els dos ponts que travessen el Ripoll a la carretera de Terrasa es veuen perfectament a la fotografia, feta als anys vint. En primer terme, el Pont Nou, del 1893, contemporani de la carretera actual. Al darrere, l’anomenat ‘Pont Vell’, de vida curta, ja que es va contruir el 1808. || AUTOR: DESCO-

Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2

NEGUT || COL·LECCIÓ L’ABANS ||FONS: JOSEP VIDAL || TEXT: CASTELLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT

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

INSTAGRAM · @lactual
@arnaucabeza
Arquitectura del Poblenou

@joan.prat.904
Els primers de la temporada

@tsegui
La lluna
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la contra
Q. PASCUAL

Ramon Morera
El membre de més edat dels Capgirats de Castellar

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Alegre
Un defecte que no pots dominar?
No suporto que la gent no sigui puntual
Una persona que admires?
Els meus nets
Quin plat t’agrada més?
Els peus de porc
Un castell
El 4d7
Una colla?
Els Capgirats
Un color?
El blau
Una pel·lícula?
Qualsevol de l’oest
Un racó de Castellar?
Can Casamada
Una muntanya?
La Tosa d’Alp
Un desig?
Veure castells de 7 per la colla de Castellar

”Com que soc el més

vell, soc l’avi Ramon
dels castellers

“

Als 78 anys, és el membre més gran de la colla dels
Capgirats. Aquest dissabte de Festa Major podrà
gaudir d’un dels seus moments favorits fent de
pinya, quan s’aconsegueix aixecar el castell.
Jordi Rius

· Com ha sorgit aquesta afició
als castells?

Tinc el meu gendre, la meva filla i
els meus gendres que fan castells i
jo era un agregat més. Per exemple,
anaven a Sabadell a una diada i jo
anava amb ells com a seguidor. Per
no quedar-me sol, jo també hi anava.
Finalment, el meu gendre em va dir
que havia de fer castells.
· Quina posició ocupes?

Normalment faig pinya, però també
faig de contrafort.

Sí, i també ho és l’acotxador, el casteller que ocupa el penúltim pis d’un
castell. El meu net ara fa d’acotxador.
· Arran de la teva entrada als castellers, has agafat afició al món
casteller?

Si l’actuació és entre Sabadell i Caldes, anem en cotxe particular. Ens
trobem a l’institut vell i anem omplint cotxes. En altres casos de més
lluny, sortim en autocar.

No, només els castellers de Castellar.
És com si fos un hobby.

· T’agraden aquestes sortides?

· Saps reconèixer els castells
quan els veus per la televisió?

Em ve una mica just perquè és una
mica complicat. Tot i que fa sis anys
que hi soc em perdo moltes coses.
Com que no m’enfilo, no veig el castell que es fa.

· I com és l’experiència?

· Sempre vas als assajos?

És com si fos una família i estàs bé.
Com que soc el més vell, soc l’avi
Ramon. Sembla com si fos la mascota dels castellers.

Fallo molt poques vegades, els assajos són dilluns i divendres. Són un
parell d’hores cada assaig. Vas fent,
vas xerrant una mica amb tothom i,
en definitiva, l’ambient que hi ha és
molt maco.

· I l’enxaneta deu ser el més jove?

· Com us organitzeu quan marxeu a actuar fora?

Sí, perquè vas a poblets on segurament no hauries anat mai. Llavors ens quedem a dinar pel nostre compte o ens conviden els que
hi fan la diada.

amunt que s’apuntessin o que vinguessin a veure-ho, simplement per
provar. També fan falta noies i nois de
totes les edats, fins i tot tiets i tietes.
O aquelles persones que s’acabin de
jubilar i que no saben què fer poden
venir a provar-ho.

castellers però vol tocar la gralla
també ho pot fer?

· Què ha provocat aquesta baixada de membres a l’entitat?

Amb el toc de la música, ja saps si
l’enxaneta triga massa a completar
el castell. De vegades, se’t posa la pell
de gallina en veure com es completa
el castell amb esforç. I això passa a
molta gent perquè he vist castellers
que ploren d’emoció.

· No podeu fer aquests castells
perquè us falta gent?

Ha estat la pandèmia la que ens ha
afectat. Fins a l’esclat anàvem molt bé.
Hem estat dos anys aturats. Els acotxadors i enxanetes que teníem fa
dos anys han canviat i potser s’han
d’esperar més temps per poder-los
incloure en alguna posició. Si no hi
hagués hagut la pandèmia, tots estaríem junts i hauríem passat aquest
temps sense adonar-nos. Altres se
n’han cansat o no poden venir. Necessitem gent de tota mena, com
més vingui, millor.

Sí, ens falta gent. Demanaria als
pares que tenen fills de 5 anys cap

· Si una persona vol entrar als

· Els Capgirats són colla de set.
Podeu fer tots els castells?

No, fem el 4d6, el 3d6 i l’únic que
continuem mantenint de 7 és el pilar
de cinc.

Sí, pot tocar la gralla o el tambor o el timbal. De músics també
anem escassos.
· Quina sensació tens quan ets dins
d’un castell?

· Què diries a la gent que potser no
vol fer castells perquè considera
que és perillós?

Jo els diria que de perillós no ho és. Perquè si el teu fill sempre juga a futbol
pot rebre un cop a la cama o pelar-se
el genoll. I aquí no n’hi ha, de pelades.
L’únic que hi pot haver són les caigudes, però sempre hi ha la pinya.

