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CASTELLAR DEL VALLÈS

FESTA MAJOR | P 02, 03, 04, 05, 13, 14, 18, 19 I 20

Ho tenim tot!
Castellar celebra una de les festes majors
més completes amb una participació
massiva en totes les activitats

Un dels moments que quedaran per al record d’aquesta Festa Major va ser el salt cap al públic de Joan Dausà, que va fer cantar més de 4.000 persones èxits com “Ho tenim tot”, “Tot anirà bé” o “Jo mai mai”. || Q. PASCUAL
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Una Festa Major plena
a vessar de gent i activitats
Castellar recupera una festa amb tota la seva esplendor i una participació semblant a la del 2019
Redacció

Els carrers de Castellar han viscut els
quatre dies de Festa Major amb moltes ganes i gent al carrer, contenta de
retrobar-se després de les restriccions imposades per la pandèmia, que
van fer que no se celebrés l’edició del
2020, i la del 2021 amb actes molt puntuals. Es pot dir que Castellar recupera una Festa Major amb majúscules i amb tota la seva esplendor, amb
una participació molt alta i similar a
la de l’any 2019.
Només calia donar una volta
pels bars i restaurants del centre de
Castellar per comprovar que la gent
es va abocar al carrer per gaudir de
la festa i participar en l’ambient lúdic
d’aquests dies. Era habitual veure
els diferents castellarencs i castellarenques amb el programa de mà
de la festa comprovant els diferents
horaris de les activitats per no perdre-se’n cap. Era una Festa Major
amb tots els ets i uts i no era qüestió
de desaprofitar cap acte. Molts dels

restauradors feien oferta aquests dies
d’àpats ràpids i per emportar perquè
la gent s’avituallés abans d’anar als
concerts de nit.
El tradicional castell de focs al
Pla de la Bruguera va cloure dilluns
els actes de la Festa Major, que ha
aplegat més de cent en total. La regidora de Cultura, Joana Borrego, n’ha
fet un balanç molt positiu i ha destacat
que “la Festa Major ha estat molt
participada i s’ha situat a l’altu·
ra de les festes majors anteriors a
l’esclat de la pandèmia, és a dir, de
l’any 2019 i anteriors”.
Borrego ha elogiat “tot el dis·
positiu organitzatiu i la bona tasca
de treball conjunt que ha fet l’equip
de la Regidoria de Cultura, les en·
titats de la vila, la Brigada Munici·
pal, la policia local, les regidories
de Joventut, Feminisme i Comu·
nicació, així com les persones col·
laboradores implicades”.
La regidora de Cultura també
ha volgut felicitar la ciutadania “per
la seva implicació durant tota la
festa, amb moltes ganes de pas·

sar-ho bé i amb un comportament
cívic i responsable”.
assistències multitudinàries

La regidora de Cultura ha destacat,
entre d’altres, les assistències massives als concerts de Joan Dausà, Abba
The New Experience i Doctor Prats i
a la festa dels Amics dels 80. També
ha celebrat “la tornada dels con·
certs de Vilabarrakes en el seu for·
mat habitual i amb qui hi ha hagut
molt bona entesa a l’hora d’organit·
zar-los”, així com “la recuperació
dels actes de cultura popular i tra·
dicional”. En aquest sentit, Borrego
ha remarcat que actes com la cercavila de gegants i el correfoc dels Diables i Espurnes de l’Esbart Teatral
de Castellar “s’han pogut tornar a
fer amb gran èxit de participació
de públic”. Tot i que no es van facilitar dades de públic de manera oficial, destaca especialment l’assistència de públic a Joan Dausà, amb una
xifra total d’espectadors que va superar les 4.000 persones acostant-se al
rècord assolit el 2019 amb el concert

d’Oques Grasses, uns 5.000.
Borrego també ha dit que s’ha
consolidat la idea de dur a terme una
cercavila de benvinguda de la Festa
Major amb totes les entitats de cultura popular i tradicional –els gegants,
el grup d’Atabalats de l’IE Sant Esteve, els Castellers, Ball de Bastons i
Ball de Gitanes–, que va aplegar nombrós públic. Enguany aquest acte va
ser el preludi del pregó que van oferir
Arribar i Ploure, amb la participació
de Clara Sellés, Jaume Clapés i Sara
Schkot, els realitzadors del programa
Amb sense embuts de Ràdio Castellar.
Finalment, i des del punt de
vista de la seguretat, Borrego ha afirmat que “no hi ha hagut incidents
remarcables”. L’únic fet ressenyable
va ser la crema de dos nuclis de contenidors a la nit de dissabte a diumenge
però es desconeix si van ser intencionats. Durant les tres nits de concerts
a l’Espai Vilabarrakes es va instal·lar
un Punt Lila per prevenir situacions
de violència masclista i acompanyar
possibles víctimes d’agressions sexistes i LGTBI-fòbiques.

Q.PASCUAL
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PREGÓ | ARRIBAR I PLOURE

La música
i l’humor
enceten la
Festa Major

+ FESTA MAJOR

La cultura popular
pren els carrers
Un símptoma que la Festa Major
s’ha recuperat de forma definitiva i
sense cap mena de restriccions pel
que fa als aforaments és el carrer.
En aquest sentit, activitats com els
castellers, els gegants o el correfoc
van tenir un gran seguiment
després d’anys de no fer-se’n.
Dissabte, el protagonisme se’l van
repartir els castellers de Castellar

amb la seva actuació i les colles convidades d’Els Cargolins d’Esplugues
de Llobregat, els Esquerdats
de l’esquerra de l’Eixample i els
Esperxats de l’Estany i el correfoc
de Festa Major amb la colla de
diables i les espurnes de l’ETC, el
seu drac Víbria i l’acompanyament
dels Tucantam Drums.
Diumenge al matí, també es va
aplegar molta gent a la cercavila
majorettes a càrrec de la Banda i
Majorettes de Castellar del Vallès.
Diumenge a la tarda, els Gegants
de l’Esbart Teatral de Castellar
van fer una cercavila, al costat

dels Gegants de Sant Llorenç i els
Gegants de Caldes de Montbui, pels
carrers de la vila. Des de la plantada,
que es va mitja hora abans d’iniciar
la cercavila, es va anar concentrant
públic, sobretot pares, mares i
infants que van voler seguir els
gegants dels del primer moment.
Els carrers de Castellar estaven
plens de gent, que o bé seguien la
cercavila, badaven a les parades
de l’Street Market, que es feia
entre els carrers Hospital, Sala
Boadella i Montcada o presenciaven
els balls de country que es feien
a la plaça Major, organitzats

pels Amics del Ball de Saló.
Aquell diumenge, la triple
cita de la Cobla Orquestra La
Principal de la Bisbal (ballada
de sardanes, concert popular i
el Gran Ball de Festa Major) a la
plaça de la Fàbrica Nova i l’Espai
Tolrà va aconseguir reunir molts
seguidors que no es volien perdre
el seu nou repertori de temes.
El punt d’informació de la
plaça d’El Mirador va ser un
continu anar i venir de gent que
demanava el programa o poder-se
endur el mocador blanc de la
festa per penjar-se’l al coll.

Amb música i molt d’humor, Arribar i Ploure van protagonitzar
divendres un concert-pregó davant d’una plaça d’El Mirador
plena per on es podia sentir la
flaire de la vedella que s’estava
repartint davant del Mercat just
a les 9 de la nit quan arrencava
l’acte. Ricard Farrés i Àlex Pujols
van desplegar un repertori musical amb lletres plenes de sàtira,
en algun cas àcida, que va convidar a la rialla gràcies sobretot
a peces com “Paraules d’antes”,
tot un homenatge entranyable i
divertit a la parla catalana d’avis
i àvies, o la seva versió sui generis d’uns Romeu i Julieta de Girona, entre d’altres.
Arribar i Ploure aposta per
un repertori de cançons pròpies
però interpretades en clau humorística per veus com les d’Albert
Pla, Josep Carreras o fins i tot el
rei emèrit Joan Carles.
L’actuació va comptar amb
un interludi en què els tres responsables del programa de Ràdio
Castellar Amb sense embuts –
Clara Sellés, Jaume Clapés i Sara
Schkot– van irrompre a l’escenari. A banda de promocionar el seu
espai a l’emissora municipal, van
fer sortir alguns temes punxeguts
entre els castellarencs i castellarenques, com l’eterna lluita contra
els incívics que deixen excrements
de gos al carrer tot i ficar-los en
una bossa, però també el projecte
d’habitatge de lloguer social de la
Playtex o certes crítiques al municipi veí de Sentmenat.
Finalment van compartir escenari Amb sense embuts i Arribar
i Ploure per fer unes corrandes
que van aixecar l’ànim dels presents tocant temes com la tornada a l’escola, el gasoducte o la piscina. || REDACCIÓ
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LA FESTA EN IMATGES

LA FESTA DE L’ESCUMA REMULLA UNS ASSISTENTS ASSEDEGATS D’AQUESTA PROPOSTA
La Festa de l’Escuma va posar el punt final a les activitats de l’Espai Aventura’t de dilluns passat. Cap a les
13 hores, els canons d’escuma ja estaven a punt, a la plaça de la Fàbrica Nova. Com ja ve sent costum des
de fa uns anys, aquesta vegada també hi va haver escuma de color blau i rosa, a més de l’escuma sense
color. No només els infants van remullar-se, també famílies senceres! || TEXT I FOTO: MARINA ANTÚNEZ

CORRELOKALS MULTITUDINARI I SENSE INCIDENTS
El Correlokals va tornar a recórrer els carrers de Castellar. Feia tres anys que no se celebrava i es va
notar que el jovent de la vila ho trobava a faltar. Va ser una edició multitudinària, que es va celebrar sense
incidents. El president de Vilabarrakes, el Bartomeu, al seu pregó va donar el tret de sortida a Vilabarrakes
recalcant que ha de ser una festa lliure de violència i agressions masclistes. || TEXT: G. P. || FOTO: Q. PASCUAL

LA 11a FESTA DELS 80 I 90 TORNA DESPRÉS DE DOS ANYS
Una vegada més, la gran cita de la música de divendres de Festa major, La Festa dels 80, va tornar a ser un èxit
de públic, amb quasi 5.000 persones. La gent va omplir el recinte firal de l’espai Tolrà per ballar la selecció de
música dels anys 80 i 90 que punxava el discjòquei David Fuentes, l’alma màter de la festa i creador de l’entitat
Amics dels 80. A la festa hi va haver espectacle de llum i sorteig de premis. || TEXT: J. RIUS || FOTO: H. GALLARDO

UN CORREFOC DE TRACA I MOCADOR
Els diables de l’Esbart Teatral de Castellar van tornar a ocupar els carrers de Castellar per deixar
anar tota la seva artilleria. També les Espurnes, el grup infantil dels diables, van ballar al costat
dels petards i gent que els acompanyava, sota una pluja de guspires. Tampoc va faltar la víbria de
Castellar, deixant anar les seves flames. || TEXT: M. ANTÚNEZ FOTO: Q. PASCUAL

ELS CAPGIRATS, DE FESTA MAJOR
Els Capgirats van fer un pilar de 4 i un pilar de 4 aixecat per sota simultanis. A la primera ronda van intentar
el 2 de 6, però no ho van veure clar. A la segona ronda van descarregar el 3 de 6 amb agulla. A la tercera,
el 3 de 6. A la ronda, van tornar a intentar la torre, el 2 de 6, i aquest cop van aconseguir carregar-la i
descarregar-la Van tancar amb dos pilars de 4 simultanis de sortida. || TEXT: M.A. || FOTO: Q. PASCUAL

UN TOMB PER LA HISTÒRIA A L’ESGLÉSIA, AMB EL CENTRE D’ESTUDIS DE CASTELLAR
El Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història va dur a terme una reeixida proposta dissabte a la tarda.
‘Un tomb per la història’ va tenir lloc, aquesta vegada, a l’església de Sant Esteve, i va ser l’objecte de la
proposta titulada ‘Vida i miracles de l’església de Sant Esteve de Castellar’. Va comptar amb més de 60
persones i va anar a càrrec de l’historiador Llorenç Genescà. || TEXT: M. ANTÚNEZ || FOTO: Q. PASCUAL

05

DEL 16 AL 22 DE SETEMBRE DE 2022

actualitat

FESTA MAJOR

BOTIGUES AL CARRER | ASSOCIACIÓ COMERCIANTS

COMERÇ LOCAL | PROPOSTES

Hamburgueses, DJs
i discoteca silenciosa
És habitual que a la Festa Major, a banda de les activitats municipals i de
les entitats, diversos comerços i negocis programin propostes d’oci per
compartir amb els clients habituals i amb tothom que s’hi vulgui apropar.
És el cas de comerços com el Bar de la Balena, que va organitzar el festival de colors Holi, sessions DJ i una botifarrada; el primer campionat de
menjar una hamburguesa al més ràpid possible, de Bruna Burger, en què
van participar 60 persones o la silent disco d’Andreví Pastissers. I és que
dissabte i diumenge, la pastisseria del carrer Sala Boadella es va convertir
en una discoteca, però no en una habitual, sinó en una silenciosa. La silent
disco és un esdeveniment en què la gent balla amb la música que s’escolta
amb auriculars sense fil. Així, els assistents podien escollir entre tres canals diferents: “Teníem una DJ en directe, que va agradar moltíssim,
i dos canals més amb música variada”, explica Marc Andreví, que afegeix que la proposta ha estat tot un èxit: “Dissabte la gent es va animar
més cap al tard, entre les 22 h i la 1 h. Diumenge, la festa es va avançar
i vam estar molt plens entre les 18 i les 20 hores. Hi havia moments
que els 100 auriculars estaven donats. Va agradar tant que ja ens
demanen si ho anirem fent al llarg de l’any”, explica Andreví. || C. D.
L’Street Market, organitzat el dia 11 amb 36 parades, va rebre molta afluència, sobretot al matí. || Q. PASCUAL

El goig de comprar al carrer
La gent es bolca
en l’Street Market,
la proposta de
Comerç Castellar
La fórmula de Comerç Castellar de
treure les botigues al carrer per Festa
Major, sota el nom de Street Market,
és ja una aposta segura i consolidada. La valoració dels comerciants
que hi van participar plantant paradetes als carrers Boadella, Montcada i Hospital –36 comerços, 12 d’ells
de fora de Castellar– es resumeix en

la frase: “La gent es va bolcar en la
proposta”. Tot i que aquest any els
vilatans i vilatanes no han estat tan
matiners, a partir de les 11 del matí
es va començar a copsar l’afluència.
“Era un no parar de gent, sobretot
al matí. La tarda va ser una mica
més fluixa, però en general, tot·
hom està molt content, amb l’am·
bient i amb les vendes”, asseguren
des de l’Associació Comerç Castellar. A banda de poder comprar a cel
obert productes com calçat, bijuteria, moda, complements, artesania,
llaminadures, embotits, pizzes i licors, cosmètica i serveis d’audició,
també es van organitzar activitats i
taller per amenitzar la jornada. L’es-

cola de programació i robòtica per a
infants i adolescents Codelearn i el
pintor Enric Aguilar van oferir activitats extraescolars per a nens i
nenes, i, durant tota la fira, el Forn
de Pa Valero va fer un taller de pa. A
més de les parades dels comerciants,
hi va haver actuacions de Di-versions
Cor de Gòspel de Castellar, Nothing
Re i un conte en anglès per part de
l’escola d’anglès Kids&Us.
L’objectiu de la fira, que s’organitza des del 2015, és donar notorietat al comerç de la vila, per tal de generar atractivitat comercial i lúdica
i fomentar els productes de primera
qualitat dels establiments castellarencs. CRISTINA DOMENE

Fins a 100 persones van ballar a la ‘silent disco’ de l’Andreví. || CEDIDA

MERCAT MUNICIPAL | TAST

El Mercat Municipal reparteix 1.200 racions de vedella
Els paradistes es
feliciten per la bona
acollida de la proposta
gastronòmica
La vedella que es va estar coent 12
hores a la plaça del Mercat divendres
dia 9 va resultar un espectacle. Tant
per la manera de cuinar-la com pel
sabor del tast. “Estava boníssima,
melosa, com va dir un comensal, ‘di·
vina de la muerte’”, afirma Antonio
Gálvez, paradista i president del Gremi
d’Empresaris Carnissers, Xarcuters
i Aviram de Barcelona i Comarques.
Gálvez no ha pogut amagar la seva felicitat per la bona acollida de la proposta del Mercat Municipal: “Vam estar
una hora i quart repartint tastos.

Teníem preparats 1.000 plats i es
van acabar i llavors vam començar
a repartir tasts en tovallons. Final·
ment, en vam oferir uns 1.200”. Els
paradistes ja s’esperaven aquest èxit
per l’expectació que els clients mostraven durant la setmana prèvia quan adquirien els tiquets després d’una compra al mercat. “Vam repartir els 800
que teníem previstos. No ens podíem
arriscar a donar-ne més perquè les
racions depenen de la grandària de
la vedella, que pot variar. Per sort,
ens van portar una de molt gran i
van poder repartir-ne 400 més”.
El repartiment es va fer amb la
col·laboració de tots els paradistes
del Mercat Municipal, que van treballar de valent: “Per nosaltres va ser
una festa treballar junts. Felicitats
a tots els companys i companyes
del mercat”, conclou Gálvez. || C. D.

La vedella Bencriada de Banyoles es va anar rostint des de les 8 del matí a la plaça del Mercat amb molta expectació. || J. RIUS
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La Diada, tret de sortida del curs polític
L’ofrena institucional
va comptar amb
Som de CastellarPSC, ERC i Junts
per Castellar

C.D./R.G./J.G.

En ple equador de la Festa Major de
Castellar es va commemorar la Diada
Nacional de Catalunya diumenge al
matí amb una participació de la ciutadania menor que altres anys. Per
als partits, però, va suposar el tret
de sortida del curs polític que serà
especialment intens amb les eleccions municipals previstes a la primavera i amb força renovació dels i de
les caps de llista.
Com és tradicional, sobre les
10 del matí, el carrer de les Roques
va acollir l’ofrena floral davant de
Cal Targa, casa on estiuejava el president Lluís Companys, i allà es van
poder sentir els discursos de les forces independentistes ERC, Junts,
CUP i PDeCAT.
dolors ruiz (erc)

Dolors Ruiz va participar en aquest
acte per primera vegada com a alcaldable d’ERC. L’actual regidora del
partit republicà va ser la primera a
llegir el parlament a Cal Targa: “Com
hem fet cada any, Esquerra republi·
cana sortim al carrer per reclamar
la independència del nostre país i la
construcció d’una república cata·
lana integradora, radicalment de·
mocràtica, econòmicament pròspe·
ra i socialment justa”. Va manifestar
també que “mentre no siguem lliu·
res, necessitem un país permanent·
ment mobilitzat”. “Tenim dret a
decidir democràticament el nos·
tre futur col·lectiu com a poble. La
repressió i la persecució no ens fa
oblidar que se’ns segueix negant
aquest dret. Al contrari, ens mos·
trem l’únic possible: persistència
i determinació en la defensa de la
República Catalana”, va dir. Ruiz va
concloure que són conscients que la
independència de Catalunya només
s’aconseguirà pel camí de sumar, d’integrar i de ser inclusius.
pau castellví (junts per castellar)

Pau Castellví, portaveu municipal de
Junts, que l’agost passat ja va anunciar que no repetirà com a candidat i que
cediria el testimoni a Joan Juni, va fer
el discurs més llarg de l’acte. Castellví
es va mostrar dur en la seva intervenció amb ERC, tot i que sense citar-la,
dient que s’estan “regalant fotos de
taula de diàleg quan realment no hi
ha negociació”. “Si volem la inde·
pendència cal un gir de timó radi·
cal”, va afirmar el portaveu de Junts,
que també va reivindicar que cal mantenir “la confrontació intel·ligent”
amb l’Estat. Finalment va apel·lar a
“recuperar l’esperit del 2017” perquè “s’ha de visualitzar que aquest

conflicte no s’ha acabat”, en referència a mantenir les mobilitzacions
massives al carrer.
marga oncins (cup)

En el cas de la CUP, la portaveu de la
formació, Marga Oncins es va mostrar molt crítica amb l’escenari polític català i va assegurar que aquesta
Diada és “un immens dia de la mar·
mota”. “L’any passat dèiem que vo·
líem la independència i la volíem ja,
per fer un país al servei de les per·
sones. Ens hi va la nació, la cultura i
la llengua”, va subratllar la portaveu
de la CUP. Oncins va afegir que sense
la independència serà difícil aconseguir una societat més justa, més feminista i ecologista. En referència a
llengua i la cultura catalana va asseverar que “l’anticatalanisme creix
exponencialment, any rere any, a
l’Estat espanyol”. La portaveu va
remarcar que, en referència al diàleg
entre la Generalitat i l’executiu espanyol “la taula de negociació és una
enganyifa”, i va encoratjar la ciutadania a la mobilització als carrers.
jordi taló (pdecat)

D’altra banda, Jordi Taló, portaveu
del PDeCAT, formació sense representació municipal i que dona suport al candidat Miki Vilanova d’Ara
Toca Castellar, va manifestar que la
Diada és un dia d’exigència. “Exigim
al Govern de l’Estat que tingui la
voluntat política per possibilitar
un acord que permeti canalitzar
el conflicte, que en qualsevol cas
ha de passar per una votació sot·
mesa al poble català”.

Les desavinences de
l’independentisme es
van fer notar en els
discursos al carrer
de les Roques

acte institucional de l’ajuntament

Minuts després, es va produir l’ofrena institucional als peus de la Senyera de la plaça Catalunya, que
va comptar amb la participació de
l’alcalde, Ignasi Giménez, i dels portaveus de Som de Castellar-PSC,
Joan Creus, d’ERC, Rafa Homet, i
de Junts per Castellar, Pau Castellví.
Aquest any, l’entitat escollida per fer
l’ofrena va ser el Centre Excursionista de Castellar (CEC), de manera
que es va recuperar aquesta implicació del teixit associatiu en l’acte.
El discurs institucional de l’alcalde
es va centrar a demanar que la solució al conflicte català impliqui el diàleg. “Apel·lem a la responsabilitat
del Govern espanyol i el Govern de
la Generalitat perquè trobin en la
via del diàleg les solucions oportu·
nes per a l’avenç social i nacional
de Catalunya. Des dels municipis,

ens tindran al seu costat, donant
suport en totes aquelles iniciati·
ves que s’estableixin per a la mi·
llora del benestar del país en tots
els àmbits i també en la defensa de
la llengua i la cultura catalanes”,
va expressar. Per a l’alcalde de la
vila, és important trobar solucions
dialogades: “S’acosta una tardor
difícil en què tots i totes haurem
de centrar esforços a superar les
dificultats que ens posa un con·
text mundial convuls. Des de Cas·
tellar i des de Catalunya tenim el
repte d’afrontar aquest embat i,
com en altres ocasions, estarem
a l’altura per superar aquesta si·
tuació d’incertesa”.
En paral·lel a l’acte institucional,
tant l’ANC com la CAL van fer la seva
ofrena floral al carrer de les Roques
en solitari, mostrant així la seva disconformitat amb els partits polítics
independentistes.

De dalt a baix, ofrena institucional dels grups municipals Som de
Castellar, ERC i Junts; ofrena del Centre Excursionista (CEC), entitat
escollida aquest any per participar en l’acte; acte independentista al carrer
de les Roques d’ERC, CUP, PDeCAT i Junts. || Q. PASCUAL / R. GÓMEZ
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DELEGACIÓ DE GOVERN | AJUNTAMENT

Prioritats de Castellar per
a l’agenda de la Generalitat
El delegat del Govern, Antoni Morral, va visitar dimecres el municipi
Jordi Rius

El delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Antoni Morral, va
visitar dimecres Castellar en el marc
de les funcions que desenvolupa per
conèixer els temes de l’agenda política que tenen a veure amb la gestió del Govern de la Generalitat. En
aquestes trobades que el delegat celebra amb els municipis “recollim
informació, ens posem en contac·
te amb responsables del Govern
de la Generalitat per fer un repàs
dels temes i em comprometo com
a delegat a fer un retorn de les ges·
tions fetes amb l’alcalde concreta·
ment”, apunta Morral.
Durant la trobada amb l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i el
primer tinent d’alcalde, Joan Creus,
es van abordar tres temes prioritaris per a la vila: l’atenció al CAP, la
connexió de Castellar per carretera amb el seu entorn i l’oferiment de

l’Ajuntament de sòl per construir-hi
un equipament sociosanitari.
Respecte al tema sanitari , es
va tractar sobre la gestió del CAP,
“un tema que té la seva rellevància
perquè sigui tractat amb la màxi·
ma delicadesa, en parlarem amb
el conseller directament i amb res·
ponsables del seu departament per
fer arribar aquesta preocupació
pel que fa als horaris d’atenció a
la ciutadania”, apuntava Morral.
En aquest sentit, l’alcalde de Castellar, va afegir que des de l’Ajuntament fa temps que reivindiquen
“una millora de l’atenció que està
rebent la ciutadania de Castellar,
necessitem més recursos, ampli·
ar els horaris i recuperar un ser·
vei com el que havíem tingut a la
nostra vila”.
Pel que fa al segon tema de la
carpeta de prioritats de Castellar, figura la connexió de la vila per carretera. Morral va apostar per “donar
una empenta a la variant de la

B-124, un tema històric que rei·
vindica Castellar”. El delegat , tot
i observar que des de l’Ajuntament
s’està molt en contacte amb el departament corresponent de la Generalitat, va afegir que “nosaltres
farem el que ens correspon”. Giménez va explicar que “estem en
uns moments clau per poder de·
cidir el futur d’aquesta necessà·
ria Ronda Nord que ens permetria
connectar amb la C-58 directament
des de la B-124”. L’alcalde va definir
el moment d’“oportunitat” ja que,
després de la pandèmia, “estem
patint un increment del volum de
vehicles” i, per tant, “tant pel des·
envolupament social, econòmic
i industrial del nostre municipi
és absolutament necessari que hi
hagi una millora en aquest sentit
i que signifiqui poder-nos connec·
tar directament a les grans vies de
comunicació del país”.
El tercer aspecte que s’ha inclòs
com a prioritari per a Castellar el va

El 1r tinent d’alcalde i l’alcalde amb el delegat de la Generalitat, Toni Morral. || AJ. CASTELLAR

avançar el mateix alcalde de Castellar com a tema de futur. Es tracta
de “la possibilitat d’incorporar el
nostre municipi en la planificació
de nous equipaments sociosanita·
ris perquè podem posar en dispo·
sició de la Generalitat sòl públic
per construir-hi un equipament en
l’àmbit de la gent gran que formi
part de la xarxa d’equipaments
sociosanitaris de la Generalitat”.

És una aposta que “creiem que
tots tenim clara després de la situ·
ació de la pandèmia i com ho van
viure les residències”. Giménez va
precisar que “estem notant un en·
velliment de la població” i “volem
fer una aposta per aquest tipus
d’equipaments i per això estem
preparats per cercar metres de sòl
d’equipaments i posar-los a dispo·
sició de la Generalitat”.
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Un estiu de nits tropicals
S’acaba un estiu sec, el segon més càlid en 30 anys, que ha encadenat diverses onades de calor
Rocío Gómez

En l’equador del mes de setembre ha arribat –per fi– la pluja i han baixat lleugerament les temperatures. Tot just després
d’una Festa Major amb ambient calorós,
l’estiu s’acomiada deixant enrere diverses
onades de calor, incendis ferotges arreu del
territori i un episodi de sequera continuada que ha buidat els embassaments catalans. A hores d’ara són al 38% de la seva
capacitat, una de les xifres més baixes de
la dècada.
Segons les dades de l’estació meteorològica de Cal Botafoc, aquest ha estat
el segon estiu més càlid dels últims trenta
anys, és a dir, des que es tenen registres. El
2003, però, encara ostenta el rècord com el
més càlid. “Els mesos de juny, juliol i agost
les temperatures s’han mantingut per
sobre del que és habitual”, explica Jordi
Moré, meteoròleg de L’Actual. “Al mes de
maig, durant la primavera, les tempe·
ratures també van ser més elevades.
Podríem dir que l’estiu va començar a
finals de maig i que s’ha mantingut de
manera sostinguda, sense donar treva,
amb onades de calor que no han estat
rècord per la temperatura però sí per
la persistència”, afegeix. “Això fa que
tinguem una percepció d’un estiu molt
llarg”, reconeix Moré. De fet, el maig passat es va batre el rècord històric de temperatura absoluta del mes. Va ser el 22 de
maig amb un valor de 36 0C.
Aquesta sensació de calor sufocant
ha estat especialment feixuga a última
hora del dia, per la qual cosa, ha estat difícil descansar. Concretament, aquest estiu
s’han encadenat 31 jornades amb nits tropicals. “Una nit tropical és quan la míni·
ma no baixa dels 20 0C. L’estiu del 2003
es van registrar 42 nits tropicals. Habi·
tualment, es registren unes deu nits tro·
picals a l’any. Tant el 2003 com el 2022
s’han registrat dades molt per sobre
de la mitjana de nits tropicals”, detalla
Moré. Una altra dada que crida l’atenció
és que el 17 de juny es va registrar a Cal Bo-

Durant la Festa Major les temperatures van ser elevades i convidaven a participar en la Baralla d’Aigua. || AJUNTAMENT
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Va ser la nit més
càlida dels últims
30 anys, amb
una temperatura
mínima de 24,5 o

tafoc la temperatura mínima més elevada
dels últims trenta anys, és a dir, la nit més
càlida de la història, amb 24,5 0C. Quant a
les temperatures màximes, el juny i el juliol
passat es van registrar 37,5 0C mentre que
al mes d’agost els termòmetres es van enfilar fins els 39 0C el dia 12 d’agost. La temperatura màxima que s’ha registrat mai a
Castellar és de 41 0C. En les últimes tres dècades la vila només ha sobrepassat els 40
graus tres vegades: el 4 de juliol del 1994,
el 7 de juliol del 2015 i el 28 de juny del 2019.
En referència a les precipitacions,
Moré recorda que Castellar, com la resta
de Catalunya, arrossega un episodi de sequera que va començar el 2021 “un dels
anys més secs que hem viscut”. Actualment, la pluja acumulada durant tot l’any

a la vila “és la meitat del que tocaria”, diu.
La mitjana anual a Castellar és de prop de
650 l/m2. A tall d’exemple, el mes de juny
i juliol van ser molt secs amb 11 l/m2 i 27 l/
m2 de pluja acumulada, segons consta en
els registres. Per contra, agost va tenir un
comportament diferent amb molta pluja
a partir de la segona quinzena “amb tem·
pestes que han descarregat amb força
a Castellar, una de les zones on ha plo·
gut més de la comarca”. Destaca la tempesta del 17 d’agost, en què van ploure 65,5
l/m2. Concretament, la pluja acumulada a
l’agost ha estat de 117 l/m2 “mentre que la
mitjana d’aquest mes és d’una cinquan·
tena de litres”. “Agost ha estat el mes
més plujós del 2022. Caldrà esperar a la
tardor, l’estació més plujosa”, afegeix.

ACTE | EDUCACIÓ

Les Teixidores, nom
oficial de l’escola d’adults
Dijous de la setmana passada es va oficialitzar el nou nom –Les Teixidores– amb el qual s’ha batejat l’escola municipal de persones adultes. Amb un acte al mateix centre, es culmina un procés que ha durat
mesos, des que la Comissió d’Honors i Distincions el va proposar. L’alcalde, Ignasi Giménez, va felicitar l’escola per la tria del nom: “És impor·
tant el reconeixement implícit que implica posar nom a les coses,
i en el cas de la tria que s’ha fet a l’escola d’adults és excepcional”.
Com va explicar fa uns dies a L’ACTUAL la directora del centre, Antonia Pérez, “‘les teixidores’ és un concepte general, que engloba
més gent. Va sorgir perquè un grup d’alumnes i alguns professors
vam estar parlant d’aquest tema. Davant de l’escola, havíem tin·
gut una empresa que es dedicava al teixit, moltes de les nostres
alumnes i exalumnes havien estat treballadores d’aquest tipus de
fàbriques i a més, ens agrada la idea de teixir ponts”. || REDACCIÓ

Acte de presentació del nou nom amb què s’ha batejat l’escola d’adults. || AJUNTAMENT

PRESSUPOSTOS |
PARTICIPATIUS

Ja hi ha
projectes
escollits
‘Donem vida a l’Era d’en Petasques’, ‘Gaudim del parc de Canyelles’, ‘Millorem els patis de les
escoles bressol municipals’ i ‘Castellar amb la diversitat. Millorem
l’accessibilitat al camp de futbol
i jocs inclusius a les places’ són
els títols de les quatre propostes
prioritzades per la ciutadania als
pressupostos participatius 2022.
Els resultats es van anunciar dimecres en un acte que s’ha dut
a terme a El Mirador.
Així, les opcions presentades, respectivament, per Elisenda Gracia Torras, l’Associació de veïns El Pujalet, l’AFA de
l’Escola Bressol Municipal Colobrers i el Consell d’Infants són
les quatre més votades en la categoria de propostes localitzades al nucli urbà. “Estem molt
contentes del resultat i espe·
rem que ben aviat els petits i
els grans comencin a gaudir
de la nostra bressol. Volem mi·
llorar els patis de les dues es·
coles bressol perquè els petits
puguin gaudir de noves acti·
vitats. Volem treure el plàstic
i afegir-hi estructures de més
qualitat. Hem fet molta mobi·
lització per animar la gent a
votar la nostra proposta”, asseguren dues integrants des de
l’AFA de l’Escola Bressol Municipal Colobrers, presents a l’acte.
Un total de 1.698 castellarencs i
castellarenques han exercit des
de l’1 al 12 de setembre el seu dret
a vot en aquest procés. Aquesta
xifra equival a un 7,44% del total
de persones que hi podien participar (ciutadania empadronada
a Castellar abans de l’11 de juliol del 2022 i nascuda abans de
l’1 de gener del 2012). La regidora de Responsabilitat Social,
Carol Gómez, ha fet un balanç
positiu del procés celebrat per
segon any consecutiu coincidint
amb les dates de la Festa Major.
Gómez ha destacat que “els es·
tudis sobre pressupostos parti·
cipatius en diversos municipis
demostren que les experiènci·
es que superen el 5% de parti·
cipació ja es poden considerar
un èxit i, en el cas d’aquest any,
s’ha arribat al 7,44%”.
Les quatre propostes guanyadores sumen un pressupost
de 150.000 euros que es distribuiran de la següent manera: l’Era
d’en Petasques i del parc de Canyelles s’enduran 50.000 € cadascuna, la de l’arranjament dels
patis de les escoles bressol municipals, 30.000 €, i, finalment, la
de millores en accessibilitat els
20.000 € sobrants. || C. DOMENE
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El curs també comença per als adults
Aquest setembre
diferents serveis
municipals obren
inscripcions a la seva
oferta d’activitats
Cristina Domene

L’inici de curs al setembre no és exclusiu dels infants i joves. Són moltes les
persones que amb l’arribada de la tardor s’engresquen a començar una nova
formació i, a Castellar, hi ha una oferta molt àmplia d’activitats per a totes
les edats. El Mirador, el Casal Catalunya, La Fàbrica i l’Escola Municipal de
Persones Adultes Les Teixidores han
obert aquest mes de setembre les inscripcions a l’oferta d’activitats i cursos
que duran a terme aquest trimestre.
D’una banda, El Mirador aposta per una oferta formativa basada
en càpsules de curta durada amb l’objectiu de promoure l’alfabetització i
la capacitació digitals. En total, s’han
programat 16 propostes que es distribueixen en les disciplines d’Ordinador
i Informàtica, Introducció a Internet
i Introducció als Mòbils. També s’ofe-

La Fàbrica és un dels quatre equipaments municipals que ha obert aquest mes les inscripcions a l’oferta d’activitats. || Q. PASCUAL

reix la possibilitat de fer cursos sobre el
processador de text Writer. A més, en
l’àmbit de la informàtica i TIC, entre els
mesos d’octubre i desembre d’enguany
s’engegaran formacions de preparació
per a la prova ACTIC, que tindran continuïtat el primer trimestre del 2023.
Finalment, cal assenyalar que El Mirador també manté la seva oferta de cur-

sos anuals d’idiomes adreçats a persones adultes, enguany de conversa en
anglès de nivell inicial, mitjà i avançat,
d’anglès i tecnologia (en què es treballarà el llenguatge tècnic) i de conversa en francès de nivell mitjà.
D’altra banda, aquesta setmana s’han obert al Casal Catalunya les
inscripcions a les activitats que s’hi

duran a terme a partir del 3 d’octubre i que s’adrecen a persones majors
de 60 anys. Les persones que vulguin
apuntar-se a alguna de les propostes
organitzades per l’Ajuntament (“Cuida
la teva memòria”, “Gimnàstica dolça”,
ioga, pilates, “Memory Sport”, “Zumball”, “Connectem-nos”, “Edició de
fotos” i “Anglès per viatjar”) ho podran

fer fins al 27 de setembre, de dilluns a
divendres de 10 a 13 hores, mentre que
les inscripcions a l’oferta d’activitats
promogudes per l’Associació de Jubilats i Pensionistes, que inclou balls,
manualitats, activitats d’ensenyament
(català, anglès, llengua de signes i guitarra), grupals, de jocs i d’informàtica,
es podran fer fins al 30 de setembre, de
10 a 12 hores i de 16.30 a 18.30 hores.
Un tercer equipament és La Fàbrica, amb propostes per a joves de 12
a 29 anys. Durant tot el trimestre s’hi
duran a terme tallers de suport a l’estudi, de macramé i de programació informàtica, i també s’obrirà un torneig
de ping-pong, un grup Nintendo i un
“punt de trobada”. A més, s’hi han organitzat propostes puntuals, com ara
el túnel del terror (el 28 d’octubre), sessions de jocs taula i videojocs, cafès feministes, un taller d’habilitats comunicatives o un taller de rap.
Finalment, aquest mes de setembre també es mantenen obertes les inscripcions a l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Persones Adultes
Les Teixidores, que inclou disciplines
com la formació instrumental, l’anglès, el català, la informàtica o els cursos de preparació als cicles formatius
de grau mitjà o superior i a les proves
d’accés a la universitat per a majors de
25 anys i de 45 anys.
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d’allò més. En resum, unes festes
que poguérem celebrar al pati amb
bona temperatura, sense pluja i
sense mascaretes.
Per molts anys puguem continuar així.

Cercle de Col·leccionistes de Castellar
del Vallès

Agraïment
Tot el que és bo s’acaba aviat i és el
que ens ha passat aquest any amb la
nostra Festa Major. El Cercle de Col·
leccionistes de Castellar del Vallès vol
donar les gràcies a tot el poble per la
gran acollida que ha tingut un any més
la nostra exposició i dir-vos els números premiats del nostre sorteig.
Primer premi: Una paleta de pernil
i una garrafa d’oli d’oliva verge al número: 1036.
Segon premi: Una caixa de sis ampolles de cava Celler Vell, brut nature,
reserva ecològica, al número: 1347.
Tercer premi: lot de negre Marques
de Càceres amb joc de dues copes, al
número: 0521.
La nostra loteria de Nadal d’aquest
any la juguem al número acabat en
937. Els premis es podran recollir
prèviament l’entrega de les paperetes premiades trucant al Sr. Miquel: 678 39 39 52.
La data de caducitat dels premis és el
dia 15 de desembre del 2022.
Bona sort i moltes gràcies a tots i
a totes.

Gener Martí

Paraules de benvinguda
al nou mossèn
Paraules de benvinguda a Mn. Xavier
Blanco, nou rector de la parròquia de
Sant Esteve de Castellar del Vallès.
Senyor bisbe Salvador, mossèn Xavier, benvolguts germans tots:
En nom de tota la comunitat donem
la benvinguda més sincera i cordial
al nou rector de la nostra parròquia,
mossèn Xavier Blanco.
Benvingut a casa nostra, que des
d’avui és casa teva, mossèn Xavier.
Et demanem que el teu acompanyament sigui també sincer i cordial, assenyat i sensible, amical i joiós.
Estem ben disposats a rebre’t i a col·
laborar en tota obra bona –com ho
hem estat amb els qui t’han precedit–
a fi que aquesta nostra parròquia sigui
per a Castellar una font d’aigua fres-

Associació del Centre

Agraïment

Representació castellarenca a la manifestació de l’ANC
L’ANC de Castellar va viure la Diada a la vila amb una ofrena floral a Cal
Targa, organitzada per la CAL i l’Assemblea, però també va voler participar en la mobilització de Barcelona. Des de Castellar van sortir dos
autobusos cap a la manifestació. La comitiva castellarenca va ocupar un
tram del Paral·lel. Van ser dos actes que han volgut remarcar el distanciament de l’entitat amb els partits independentistes i amb el Govern.

Acabada la Festa Major des
d’aquesta associació volem donar
les gràcies a la colla de diables de
Castellar pel correfoc del dissabte dins el seu recorregut coincidint
amb l’acte Art al carrer Major d’artistes locals exposades les seves
obres en els balcons. Dins d’aquest
tram de carrer no van llançar cap
article pirotècnic per no malmetre
les obres. MOLTES GRÀCIES per
tenir-ho present.

|| FOTO: ANC CASTELLAR

Pau Castellví *

ca, enmig del poble, on tothom pugui
satisfer la seva set de Déu.
Esperem de tu, sobretot, que prediquis sense prejudicis la Paraula de
Déu, que escampis l’evangeli i que
mantinguis unida aquesta comunitat, que no pertany a ningú més que
al Senyor.
Et demanem que ens acceptis tal com
som. Que participis dels nostres costums, de la nostra manera de ser, de
la nostra història. Ajuda’ns a créixer
en la fe, si descobreixes les nostres febleses. Fes fructificar els nostres talents. Allò de bo que puguis trobar en
nosaltres, de ben segur que ve de Déu.
En aquests temps difícils, quan sembla que Déu desapareix del món a
marxes forçades, volem ser uns portadors d’esperança que surten al pas
de la gent que pateix, dels desorientats, dels qui es perden en el camí de
la vida. Volem ser una Església en missió, com reclama el papa Francesc.
Amb aquests sentiments nosaltres
t’acollim amb cor senzill i obert. Benvingut a Castellar, benvingut a casa,
mossèn Xavier.

Antonia Ferrer (98 anys)

Dolça Festa Major

Gràcies per una Festa
Major inoblidable i
necessària

Aquí a l’Obra Social Benèfica hem
tingut una Festa Major molt especial i dolça.
Dolça pel tema de l’engalanament
doncs estava ple de caramels, magdalenes i gelats tot fet pels avis de
la residència i les monitores corresponents.
També el diumenge 11, Diada de
Catalunya, varem tenir l’actuació
de Cafè Trio, que ens van oferir un
conjunt de cançons, moltes de la
nostrageneració. Aquest grup ja fa
quatre anys que venen i ens agraden MOLT.
El dilluns 12 gaudíem de l’actuació
de la gran cantant castellarenca la
folklòrica Maribel Sanchez ens va
fer un recital del seu repertori combinant amb el grup de country Castellar i el grup de sevillanes Hierbabuena, tots ells ens van fer gaudir

enint d’un cicle pandèmic global esgarrifant i davant d’un context macroeconòmic
incert, la Festa Major
d’enguany ens ha permès recordar
aquells ingredients que més ens cohesionen i ens fan forts com a poble.
Any rere any, la Festa Major ens ofereix un moment de vitalitat, alegria i
gaudi pintoresc; una oportunitat per
fruir de Castellar amb família, amics
i coneguts, tot sentint-nos orgullosos
de la nostra vila. Entitats, comerços, artistes (músics i conjunts, pintors, etc.), l’equip tècnic municipal,
les empreses contractades i, és clar,
una ciutadania activa i (majoritàriament) cívica, fan que el batec associatiu i festiu del poble se senti des
de tots els racons del terme municipal, atraient també a persones de
poblacions veïnes. Dels més menuts

V

als més veterans, a la Festa Major de
Castellar hi ha un lloc per a tothom.
En els darrers anys, en gran part gràcies a la incansable feina d’entitats
i usuaris amb una discapacitat, i un
Ajuntament més receptiu, les activitats s’han anat modificant per ferles accessibles a una major part de
la immensa diversitat funcional que
tenim com a societat: la fira ofereix
cada dia, durant una hora, un ambient menys sorollós; moltes de les
activitats tenen cua inclusiva, per
aquells usuaris amb discapacitat
i/o mobilitat reduïda que ho puguin
requerir; la figura de l’intèrpret de
llengua de signes s’ha anat normalitzant cada cop més, etc.
Però seria injust que ens quedéssim
només amb això. Després d’una pandèmia de dimensions mai vistes en
segles, moltes de les nostres entitats
i comerços han hagut de fer un gran
esforç per sobreviure i tirar endavant un projecte engrescador, que
les revitalitzés.
La Festa Major d’enguany ha posat
en valor que tot aquest esforç ha
valgut la pena. Entitats, com els Gegants de l’Esbart Teatral de Castellar, han aconseguit i estan aconseguint créixer després d’un període
especialment dificultós. La Colla de
Diables, malgrat tots els obstacles i el
xoc amb l’Ajuntament ocasionat en
anteriors edicions de la Festa Major,
s’ha mobilitzat amb força i el seu tarannà festiu habitual.
Des de Junts estem orgullosos de la
feina feta per tot el nostre teixit associatiu, equip tècnic municipal, voluntaris i voluntàries, així com de la bona
sintonia i compromís de les empreses
contactades. Per això, volem agrair a
totes les persones que heu participat
de la seva organització la vostra iniciativa no només aquests dies, sinó
que (en la majoria de casos) també
la resta de l’any, nodrint dia rere dia
les entitats d’esforços desinteressats, talent, bones idees i persistència. Gràcies a l’esforç constant realitzat per part de tots durant tot l’any,
la festa major 2022 ha sigut un èxit.
Seguint per aquest camí, potser amb
el temps podrem recuperar algunes
de les activitats perdudes amb els
anys, que tant aportaven al poble en
aquestes dates; com ho era el concurs de carrers engalanats. Som-hi!
*Portaveu grup municipal Junts
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opinió

Si no fos...

A

ls meus 15 anys vaig
assabentar-me del
significat de la frase:
“tenir l’edat del sinofós”. Frase que sentia sovint a les converses dels qui
llavors jo veia com a persones molt
grans, però que ara penso i reconec
que no haurien passar gaire dels quaranta anys.
Precisament m’ho va aclarir un company de feina el dia que ell estrenava
les quatre dècades.
Em deia: “Entrar a l’edat del sinofós
vol dir que comences una etapa de
la teva vida en la qual quan no tens
un ‘ai’ tens una ceba”. Bé, per posar
una mica més de llum a la foscor,
direm que pot ser que avui tinguis
un queixal corcat i que aquest estigui entossudit a recordar-te el seu
estat de nit i de dia. També pot ser
que demà et sorprengui una rampa
muscular sense que hagis fet res d’extraordinari.
O que demà passat et vegis obligat
a revisar-te la graduació de la vista,
i que un cop graduada, veus clarament com estan guanyant terreny
les entrades del teu front i que la coroneta ja comença a semblar una rotonda, al mateix temps que et costa
diferenciar la veu del Ringo Starr
entre les de la resta dels Beatles... o
potser que no et recordis de l’aniver-

Josep Maria Calaf *

11 de setembre

E

n l’àmbit polític, i en
general en tots els ordres de la vida, sempre he procurat expressar-me atenent
més a la consciencia que a l’obediència. Més a l’honestedat que a
l’interès. Més a la sinceritat que a
la conveniència. I així ho faré ara
també en el conflicte sorgit entre
l’ANC i ERC arran de la manifestació de l’onze de setembre. Per
bé o per mal sempre he intentat
expressar-me amb la major claredat, concreció i concisió possible assumint sempre la meva responsabilitat en allò que dic o faig.
Soc militant de l’ANC i d’ERC (fins
i tot d’Òmnium) des de fa molts
anys. I mai he tingut la sensació
que estar en els dos llocs alhora
em generava cap mena de conflicte o contradicció. Al contrari,
sempre han estat, i ho continuen
sent, espais coincidents o, en tot
cas, complementaris. Valors com
la independència, la justícia social, la llibertat, la inclusió i el pacifisme son elements compartits
per les dues entitats. Potser amb
un accent més social en ERC i més
nacional en l’ANC. Però, com dic,
perfectament compatibles.

PLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

‘Sinofós’. || JOAN MUNDET

“Et costa
diferenciar la veu
de Ringo Starr
entre les de la resta
dels Beatles...”

L’1 d’octubre ha estat, no cal dirho, la nostra més gran victòria
popular sobre les anquilosades
estructures d’un Estat que, malgrat aparentar fortalesa nacional, se sent dèbil en la seva identitat diversa. I tot allò que no vol
oferir, entendre o acceptar ho
menysprea. És massa dèbil per
evitar que passin coses (1-O per
exemple) però és fort per actuar
un cop han passat exercint una
repressió desmesurada i irracional. Sense comprendre que,
aquesta manera d’actuar, reafirma als convençuts, genera simpaties en els dubtosos i crítiques
(cap a l’Estat) dels contraris. La
resta, els que aplaudeixen aquest
procedir, són simplement uns feixistes amb els quals no és possible cap entesa. Sortosament no
són gaires encara que, això sí,
molt sorollosos.
Almenys a Catalunya.
Però l’independentisme també ha
de fer la corresponent autocrítica. És suficientment fort com per
fer trontollar tot un estat però
no ho és prou per fer-lo caure.
Almenys de moment. En aquest
anàlisi imprescindible de la situació, ERC ha pensat que cal tornar-ho a intentar però no abans
de fer el moviment més ampli en
la seva base social. És a dir, aconseguint que moltes persones no
genuïnament independentistes
s’hi incorporin fent polítiques so-

sari de la teva parella però de forma
no intencionada... etc., etc.
Tot i que amb el pas dels anys tot
això no ha canviat gaire, a excepció
que actualment el sinofós lligat a la
salut arriba afortunadament en edats
més avançades, la frase va ocupant
noves posicions per altres motius,
sempre però lligats d’alguna forma
a la queixa i al pessimisme: sinofós
perquè sempre s’acaba el paper higiènic quan més el necessites... si-

nofós perquè s’ha convertit en un
luxe sopar amb el llum encès... sinofós per la bafarada de les crispetes
mastegades en les sessions de cinema... sinofós ... sinofós...
En el camp artístic però les coses
poden ser diferents.
Durant el procés creatiu capgirem
el terme sinofós aplicant-lo a certes
absències i les convertim en necessàries i positives. Res del següent
seria tan positivament màgic sino-

fós pel sinofós: Sinofós per aquelles
pauses tant sàviament col·locades al
recitar poesia. Sinofós pels espais
buits de les escultures. Sinofós pels
blancs no pintats a les aquarel·les.
Sinofós pels silencis del teatre. Sinofós pels silencis de la música. Sinofós perquè sempre hi ha una musa
de guàrdia que t’acompanya quan
t’hi poses..., sinofós per l’art, sinofós pel sinofós d’aquests sinofós, el
sinofós ja ens hauria fos.

cials adequades. L’ANC, per altra
banda, creu que aquest sector ja
té prou força per actuar amb una
DUI de manera força immediata.
Aquest és el desacord que ha generat el conflicte: no es discuteix
sobre el què sinó sobre el com i el
quan. Desgraciadament els independentistes hem de saber que el
moviment no triomfarà per ser
just o per tenir-hi tot el dret. Si fos
així ja faria molts anys que seríem
independents. La causa vencerà
quan les majories siguin incontestables. Entenc, doncs, el posicionament d’ERC i el comparteixo a condició que no sigui un
plantejament indefinit. Però, al
mateix temps, celebro que l’ANC
faci grans manifestacions (i la
d’aquest any ho ha estat) que
generin pressió al govern i que
l’obliguin a actuar el més acceleradament possible en l’objectiu de plantejar un segon embat.
Uns han de saber que la impaciència és un molt mal aliat i els altres que la parsimònia és un mal
company de viatge. Però uns i altres han de convenir que, en un
moment determinat, el moviment
només tindrà èxit si tots unim les
forces per aconseguir un objectiu
comú llargament desitjat i fortament necessari.
I jo estic fermament convençut
que els camins acabaran convergint i que plantejarem un segon
embat amb tot el que haurem

après del primer. És indubtable
que, encara que no ho sembli, cada
cop estem més a prop del nostre
somni. El 13 de desembre del 2009
vàrem ser molts menys que el 9 de
novembre del 2014. I aquests encara varen ser molts menys que
l’1-O del 2017. La propera contesa
encara serà més participada que
la de l’1-O i, per això mateix, pot
ser definitiva. Només ens cal tenir
confiança en nosaltres mateixos.

Tot això ha estat possible gràcies
al treball i la implicació de les entitats del poble i tota la feina que
fan. La societat civil castellarenca ha deixat, una vegada més, la
seva empremta a la festa gran de
la nostra vila.
Podem estar orgullosos de totes
les persones que formen part de
la xarxa d’entitats culturals, lúdiques, esportives i socials de la
nostra vila. Són un dels nostres
actius més importants.
També és necessari destacar la
feina que ha fet tot el personal
de l’Ajuntament que va treballar aquests dies de Festa Major:
manteniment, brigades, policia
local, cultura, esports... i tots els
serveis essencials.
Gràcies a tots perquè amb la vostra feina heu mantingut la il·lusió
de tot un poble que ha pogut viure
novament la seva Festa Major
amb tota la seva brillantor.
Després de Festa Major cal posar-se les piles, s’acaba el període vocacional i hem de donar el
millor de nosaltres mateixos a la
feina o l’escola.
Però això no significa que no puguem seguir gaudint de l’oferta lúdica i cultural de la nostra
vila. Aviat comença la temporada de tardor a l’Auditori amb una
àmplia oferta de teatre i música.
Que tinguem un gran curs!

*Regidor d’ERC

Ignasi Giménez*

Gràcies per aquesta Festa
Major tan especial!

A

cabem de viure una
Festa Major més
que rodona. Amb
una gran participació de tots els castellarencs i castellarenques i, sobretot, sense incidents remarcables i
amb molt de civisme.
Es notava que tots teníem moltes
ganes de recuperar la normalitat
i gaudir de les trobades al carrer
amb amics i familiars.
I ho hem fet amb seny i consciència cívica.

*Alcalde
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Dani Pedrosa prova
la nova KTM 23 al
circuit de Misano

El pilot de Castellar Dani Pedrosa
va poder provar per primera
vegada la nova KTM 2023 en
els tests de MotoGP en el circuit
de Misano (Itàlia), on la marca
austríaca va aprofitar per tractar de
millorar també la moto d’aquesta

temporada, després dels pobres
resultats que està obtenint en el
campionat. Pedrosa va rodar un
total de 175 voltes en el traçat italià i
va aconseguir el 21è millor registre,
a +1,254 del millor temps aconseguit pel francès Fabio Quartararo.

FUTBOL | FESTA MAJOR

El Rubí s’emporta el Torneig del Vallès
La UE Castellar ja pensa en el primer partit de la temporada contra el Júnior a Sant Cugat aquest cap de setmana
Albert San Andrés

El conjunt de la UE Rubí es va emportar el XXXI Memorial Emili Altimira
- LIII Torneig del Vallès després de
superar per 2-4 la UE Castellar, en
una primera part marcada pels errors defensius locals i una segona en
què l’equip va mostrar millor cara,
una setmana abans de l’arrencada
de la competició.
El Torneig del Vallès - Memorial
Emili Altimira és un dels més antics
i longeus de tot el Vallès, una festa
del futbol que serveix per donar a
conèixer oficialment les novetats de
l’equip local, de cara a l’arrencada
de la temporada. Iniciat a principis
de la dècada dels 70, és un dels clàssics d’estiu en què sempre passen
alguns dels millors equips del futbol
amateur català. En aquesta ocasió,
la UE Rubí de Primera Catalana va
ser l’equip convidat.
Si en l’edició passada va ser el
CF Igualada que es va emportar el
premi (1-3), en aquesta, els de Jordi
Peris no van voler deixar passar
l’oportunitat. Com un llampec, els
visitants van aconseguir dos gols en
els primers cinc minuts de partit i
van deixar noquejat un equip que va
acusar la rapidesa del rival. El tercer
va arribar al minut 20, mentre que el
capità Víctor León va retallar distàncies des del punt de penal, quatre minuts després. L’equip local encara va
encaixar un gol més i amb 1-4 es va
arribar al descans.

Els canvis a les dues bandes i el
redreçament en els blanc-i-vermells
va permetre veure una millor segona part dels locals, que van mostrar
un nivell més propi al vist durant tota
la pretemporada. Carlos Saavedra va
retallar diferències al 51, un gol que
semblava donaria ales als de Juan
Antonio Roldán i Santy Fernández,
però que va quedar en res. Ocasions
i domini contra els de Primera Catalana, però sense concretar, en el que
va quedar com un toc d’atenció per
l’equip, a una setmana d’arrencar la
temporada al camp del Júnior de Sant
Cugat (dissabte, 18.30 h).
El capità del Rubí va recollir el
trofeu de mans del president Miquel
Vilanova, que com és tradició, en la
prèvia del partit va rendir homenatge a la vídua d’Emili Altimira i Alsina,
juntament amb el regidor d’esports,
Nakor Bueno.
La UE Castellar tanca així una
bona pretemporada, en què ha sumat
tres victòries, un empat i tres derrotes, cosa que deixa boca amb el futbol mostrat. Pel que fa a les victòries,
dues han estat contra equips de Primera Catalana (UE Molins i CF Caldes), l’empat amb un rival de Segona
(CD Badia) i les derrotes, dues contra
equips de Primera (Sant Cugat i Rubí)
i un juvenil de nacional (Mercantil).
Ara l’equip té el repte majúscul d’acabar entre els tres primers
del subgrup 4A per accedir a la segona fase, en què els sis millors conjunts del grup 4 es jugaran l’ascens
a Primera Catalana.

A dalt, el regidor
d’esports Nakor
Bueno amb la vídua
d’Emili Altimira i el
president de la UE
Castellar, Miki Vilanova. A baix, imatge
del partit. || A.S.A.
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Retorn amb èxit de la Cursa Popular

3 anys després de l’última edició, la carrera va aplegar 350 corredors. Xavi Planas i Laia Casajoana van ser-ne els vencedors

Albert San Andrés

Una Festa Major sense Cursa Popular, no és una Festa Major. Queda estrany no trobar la plaça Major plena
dissabte a la tarda i veure com desfilen petits i grans pels carrers pròxims.
Aquest ha sigut l’any del retorn d’una
de les principals activitats esportives
del període festiu. Laia Casajoana i
Xavi Planas s’han endut l’èxit en la
38a edició de la prova del CA Castellar, juntament amb els 350 atletes que
han participat en les cinc categories.
Amb tres circuits diferenciats per a
les cinc categories, des de les cinc de
la tarda es va respirar un ambient atlètic en el centre de la vila. L’afluència de participants i públic va tornar
a recordar edicions anteriors i el retorn a la normalitat post-Covid en va
ser un dels elements més destacats.
Com ja va passar a la Milla Urbana, el tret de sortida el van donar les
curses inclusives, una de les apostes
més clares del CA Castellar per arribar a tothom i on, una vegada més,
es va poder veure l’evolució dels seus
atletes. Com a novetat principal, la
prova va incloure la cursa inclusiva
i l’assistida per a persones de mobilitat reduïda, en què Núria Guzmán
va ser la guanyadora, assistida per la
seva petita cosina Laia Martínez, que
va deixar una de les imatges més tendres de la jornada. En la inclusiva, van
guanyar Víctor Cozar, Paquita Valle,
Daniela Gila, Oriol Rodríguez i Ruslan Gurri, ja que només el fet de participar es pot considerar una victòria
i una superació per uns atletes que

van posar en pràctica tots els consells i aprenentatges de l’escola d’atletisme del club verd.
En la cursa dels petits, sobre
un circuit de 800 metres, Beth Busquets va ser la guanyadora, seguida
de Bruna Campí i Júlia Grau, mentre
que Blai Garcia va ser el vencedor, davant de Joel Pérez i Quim Chamanel.
En els mitjans, amb una volta gran de
2000 metres, Daniela Gaitán va pujar
a l’esglaó més alt del podi, juntament
amb Maria Pinosa i Núria Muntada,
mentre que Marc de Pablo ho va fer en
categoria masculina davant de Pablo
Ibáñez i Álex Castellanos.
El plat fort de la jornada va ser la
cursa dels grans, on el circuit de 4800
metres (dues voltes al circuit gran i
una al petit), va deixar l’atleta local,
Laia Casajoana, en el primer lloc, seguida de la prometedora Paola Clermont i de l’habitual Mònica Córdoba,
guanyadora de la categoria Open en la
passada Milla Urbana. Isabel Criach,
Marta Ventura i Pilar Munt van ser
les millors atletes locals fora del podi.
En categoria masculina, també es
va repetir un podi 100% local amb Xavi
Planas, un dels mites del CAC que segueix sense baixar-se dels podis, proclamant-se vencedor davant del jove Martí
Bertran i de Karim Kabeo, especialista
del club en curses de muntanya. Antonio Bono, Marc Gallego i Òscar Bertran
–pare del Martí– van ser els següents
tres millors locals, també guardonats.
Als volts de les vuit del vespre es
va fer l’entrega de trofeus d’aquesta
38a edició de la cursa amb la presència
de l’alcalde de Castellar, Ignasi Jiménez, i del nou president del Club Atlètic Castellar, Javier López.

A dalt, sortida de la cursa inclusiva. A sota, la cursa dels petits. || Q. PASCUAL

MOTOR | C. CATALUNYA DE MUNTANYA

Xavi de la Vega guanya la XII
Pujada a Santa Maria de Vilalba

De la Vega (al centre) al podi de la XII Pujada a Ullastrell. || CEDIDA

El retorn de Xavi de la Vega al Campionat de Catalunya de Muntanya es
va saldar d’una manera més que satisfactòria, amb una victòria en categoria 2 en la XII Pujada a Santa Maria
de Vilalba - Ullastrell. Les altes temperatures són l’escenari ideal per al
Seat León de l’Alta Perfumeria Team
de Xavi de la Vega, l’ambient en què
més comoditat troba el pilot castellarenc i en què més competitiu és.
A banda, l’experiència adquirida en
les proves del nacional de muntanya li ha servit per fer un pas endavant per trobar-se més acoblat al seu
cotxe. La proximitat geogràfica de
la prova, a més de l’experiència del
pilot en aquesta, va fer que l’equip

Alta Perfumeria l’escollís per retornar momentàniament al Campionat
de Catalunya de Muntanya, després
d’haver-lo abandonat en acabar la
primera prova a Alcover, per deficiències de l’organització del campionat. El traçat de la BV-1202 no té
secrets per al de Castellar, que va
poder esgarrapar dècimes en cadascun dels revolts, per aconseguir
el tercer lloc en turismes i la victòria en Categoria 2.
Javier Rodríguez (Speedcar
GTR Evo) va ser el guanyador absolut de la prova, ja que es va imposar
als 55 participants, seguit per Miquel
Raventós (Demon Car) i Antoni Arrufat (Silver Car S3). En turismes,

segueix el domini dels dos habituals,
amb victòria de Jordi Gaig (Porsche
GT3 R) i segon lloc de Gerard de la
Casa (Ford Fiesta), absent en la segona cursa per trencament de la caixa
de canvis. A 11,883 segons del vencedor va acabar De la Vega, guanyador
de la Categoria 2 davant d’Arnau Ranventós (Peugeot 206), que va acabar
a 11,277 i d’Iván Quintana (Peugeot
206) a 15,381. || A. SAN ANDRÉS

Podeu veure el vídeo
‘on-board’ de Xavi
De la Vega escanejant aquest codi QR
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FUTSAL | 3A DIVISIÓ

El Castellar supera el Barberà
i vol apuntar alt en Lliga

Golejada de Festa Major per
tancar una setmana excel·lent

Les pretemporades dels equips castellarencs estan il·lusionant molt l’afició, en un
any clau en molts aspectes. Un d’aquests
equips és el CB Castellar, que després de
superar el Baricentro Barberà (78-75),
torna a deixar bona boca.
Durant el partit de pretemporada
amb el CB Barberà, l’equip va mostrar una
bona imatge, ja que va superar un equip de
la mateixa categoria. Sobre aquest tema,
el capità de l’equip, Albert Germà creu que
“la pretemporada està anant molt bé.
Ens estem adaptant molt ràpidament
a la idea de joc de l’entrenador. Estem
progressant i en línia ascendent, ja que
cada cop es reflecteix més a pista el que
ens demana l’Isidre i l’equip està molt
satisfet d’on es troba, perquè després de
només tres setmanes i de tots els can·
vis d’aquesta temporada a la banqueta i
de les noves incorporacions, ens suposa
haver de conèixer-nos molt i s’han d’es·
tablir connexions i un nou estil de joc”.
El rentat de cara de l’equip i els nous
reforços han millorat el nivell i la plantilla
es troba confiada de cara a la nova temporada que comença el 24 de setembre:
“En línies generals estem molt satis·
fets i molt bé perquè sabem que podem
donar molt i que aquesta és una tempo·
rada molt important per a nosaltres”.

Diferents bones notícies ha tingut l’FS Castellar
durant els últims dies: a la golejada per 9-2 al CN
Caldes en el partit de Festa Major, s’ha de sumar
el retorn del seu màxim golejador Guillem Ramiro i la signatura de nous contractes de patrocini.
En el partit contra el Caldes, l’equip va arribar al descans amb un 3-2 favorable i va golejar en la segona part. “Van venir amb pocs
canvis i nosaltres en teníem cinc o sis. En la
primera part van aguantar, però en la sego·

Germà va més enllà i com a capità de
l’equip espera poder “trencar la dinàmi·
ca de patiment dels últims anys i de jugar
fases de descens. En aquesta plantilla hi
ha talent i qualitat suficient per fer les
coses bé des de l’inici i ocupar una posició
tranquil·la a la taula i per poder treballar
per arribar a dalt. Tinc molta confiança
en aquesta temporada perquè ens ho pas·
sarem molt bé”. || A. SAN ANDRÉS

na es va notar el seu desgast físic”, afirma el
tècnic, Darío Martínez, que ha vist com recuperava el seu màxim golejador de la temporada
passada, Guillem Ramiro, que amb 29 va ser el
segon màxim anotador de la Lliga.
D’altra banda, el club taronja ha signat un
acord pel qual els primers equips de futsal i vòlei
passaran a anomenar-se FS Farmàcia Catalunya Castellar i els de la base i sènior B, FS Dental
Company Castellar. || A. SAN ANDRÉS
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ESCACS | FESTA MAJOR

Oliveras, Val i Torras defensaran
Els escacs, els irreductibles
Catalunya al campionat d’Espanya de la Festa Major

La castellarenca Sandra Oliveras durant un partit de pàdel. || CEDIDA

Tres castellarencs han estat seleccionats per jugar la fase final del XIX
Campionat d’Espanya de pàdel per
seleccions autonòmiques, Sandra
Oliveras, Ivet Val i Biel Torras, que
aquest cap de setmana viatjaran a
Jaén amb la intenció de portar el

trofeu a casa.
Les dues castellarenques i el
castellarenc s’hauran d’enfrontar als
rivals de categoria cadet, juntament
amb l’equip format amb Andrea Ustero, en el cas femení i Arnau Candelo i Marcel Font en el quadre masculí.

Oliveras no amaga la seva sorpresa per la convocatòria i ha explicat que “ser seleccionada va ser
una sorpresa, ja que hi ha mol·
tes noies que fa molt més temps
que juguen que jo a aquest esport
i competint. En el meu cas, no fa
gaire que competeixo i sempre és
un plaer poder gaudir d’aquesta
oportunitat. Ens han seleccionat
juntament amb dues companyes
d’entre totes les jugadores catala·
nes i això és una alegria”.
L’evolució i millora en el joc i els
bons resultats és la causa més probable d’aquesta inclusió en la selecció catalana: “Estic molt orgullosa
del treball que he fet aquest any,
ja que l’any passat no ho hauria ni
imaginat poder arribar a la Selec·
ció Catalana. Crec que tot esforç té
la seva recompensa i aquest any he
fet un canvi important, millorant
en tots els aspectes del joc i gràci·
es a això he tingut la recompensa”.
El torneig es disputarà des
d’aquest divendres dia 16 al diumenge 18, en les instal·lacions dels
clubs Entrena2 i Pádel Premium de
la capital mundial de l’oli d’oliva. ||

Els escacs són, des de fa molts anys,
un dels actes irreductibles de la
plaça Major. Poca gent no ha vist
alguna vegada els dos torneigs que
se celebren durant el cap de setmana i que apleguen a un bon nombre
de practicants en les taules que habilita el Club d’Escacs Castellar.
Les partides simultànies i les
ràpides són els dos estils que es
disputen durant la Festa Major i
en aquesta ocasió han estat una

trentena els i les participants en
aquest acte, en què va imposar-se
Pere Sanahuja del Club Colón de
Sabadell, seguit del local Xavier
Torrents i de Gregorio Santamaria, de Sant Quirze.
Josep Carbonés, membre del
Club d’Escacs de Castellar ha explicat que “en aquesta edició la par·
ticipació ha estat molt bona, ja
que s’ha superat la xifra de l’any
passat”. || A. SAN ANDRÉS

A. SAN ANDRÉS

Les simultànies d’escacs sempre són un bon espectacle. || CEDIDA
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PLAÇA DE LA FÀBRICA NOVA | CONCERT

Joan Dausà respon a les expectatives
Dissabte a la nit, la plaça de la Fàbrica Nova va omplir-se amb uns 4.000 assistents per gaudir d’un dels caps de cartell

Marina Antúnez

Joan Dausà va ser un dels grans cap
de cartell d’aquesta Festa Major a
Castellar del Vallès. El músic, també
compositor i actor, va presentar el seu
darrer treball, un quart disc que porta
per nom Ho tenim tot. Damunt de l’escenari, l’artista polifacètic es mostra
còmode, distès, un punt bromista.
Interpel·la el públic constantment,
fins i tot si això suposa fer una parada enmig d’una cançó. I és en aquest
sentit que, gairebé a l’inici del concert,
ens presenta el que en diu “polsador”,
un petit artefacte que es troba a primera línia d’escenari i que permet a la
banda, diu, aturar un tema si convé,
per suggerir-ne d’altres. Que no tenen
res a veure amb l’estil de Dausà, com
un fragment de “Ojalá que llueva café”
de Juan Luis Guerra o el tema més nou
de Shakira, “Te felicito”.
Però el públic té ganes de cançons
de Dausà. Els fans del cantant, alguns
de Castellar i el Vallès però d’altres de
més lluny, incondicionals ocupant els
primers llocs de la plaça de la Fàbrica
Nova, on va desenvolupar-se el concert,
canten a cor obert cadascun dels temes.
Els més nous, també se’ls saben de memòria. I és clar, també d’altres melodies ja més sentides com “Barcelona, nit
d’estiu” o “Jo mai mai”, un èxit d’entre
els èxits de Dausà que aviat farà 10 anys
(la cançó, és clar).
Dausà ens havia promès més
banda i així va ser. Al repertori que
va triar per a Castellar del Vallès hi ha
sons més elèctrics, que van ser un coixí
més potent de les cançons. També ens
havia promès reflexió, i així és. Gràcies

El cantant Joan Dausà va mostrar grans dots de mestre de cerimònies en un concert de gran format. Fins i tot va convèncer els qui no el coneixien. || Q. PASCUAL

a les lletres que escriu, tan ben pensades, qualsevol dels qui som allà podem
identificar-nos en alguna de les històries –quotidianes, sí– que el cantant
ens transmet. Com sempre, li agrada
parlar dels amics, d’aquest sentit de
solitud que podem tenir encara que

no passi res d’extraordinari, i parla de
l’amor, del mar, de les veles que s’inflen
i es desinflen i de les cases que obren
portes a l’amic.
Els dots d’intèrpret, al llarg del
concert, es fan presents. No només
canta bé, i els músics ho donen tot, sinó

que a més es mou per l’escenari i conversa amb el públic sense por ni vergonya, això sí, fent ús d’aquesta subtil
timidesa que marca, segurament expressament, a l’hora d’abordar qualsevol tema que tingui ganes de compartir. Dausà té corda per a estona,

de fet, la gira del nou disc encara no
ha finalitzat. Ben segur que, quan tot
quedi reposat, com un fuster que diu
que se sent, començarà a construir les
noves melodies que amb el temps podrien tenir forma de cinquè disc. Tindrem paciència.

PLAÇA D’EL MIRADOR | CONCERT

La música sempre
eterna d’ABBA
No cal dir que ABBA The New Experience, la banda de tribut al grup suec
que va actuar diumenge a la plaça d’El
Mirador, jugava amb avantatge i, es pot
dir, que jugava a casa. El 95% de les cançons que van interpretar se les sabia el
públic, una barreja heterogènia de gent
de mitjana edat però també amb molts
components de joves, que van taral·
lejar des del minut 1 els temes. I és que
ABBA ha deixat pòsit de les seves melodies i han aconseguit estar presents
en la memòria col·lectiva de diverses
generacions gràcies al fet que els seus
temes han sonat en homenatges, musicals i bandes sonores de pel·lícules.
Per obrir foc, la banda amb els
quatre solistes Clara Dini, Ana Karina García, Juanma Sánchez i Joaquín
Catalán acompanyats a la bateria per

Jonathan Argüelles, Marc Ferrando
als teclats, Xavi Lario a les guitarres i
Rafa Martín al baix, va engegar amb
“Waterloo”. Tot recordava el mític
grup suec, des de la sonoritat fins als
vestits dels quatre solistes passant
per l’estudiada coreografia.
ABBA The New Experience va
passar per les cançons més conegudes
com “The winner takes it all”, “Money,
money”, “Super Trouper”, “Lay all
your love on me”, “S.O.S.”, “Take a
chance on me” per endinsar-se després en temes més romàntics com
“Fernando” o “Chiquitita”. Quan el
grup s’acomiadava amb “Voulez vous”,
de seguida el públic va demanar que
la banda tornés a l’escenari. I, és clar,
va ser amb la mítica “Mamma Mia”,
gairebé a petició popular. || J. RIUS

Les veus femenines d’ABBA, Clara Dini i Ana Karina García van enlluernar en el seu concert de Festa Major. || Q. PASCUAL
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CRÒNICA | VILABARRAKES

Una altra nit que no
morirà mai gràcies
a Doctor Prats
Centenars de persones no es van voler
perdre el concert del grup a Vilabarrakes,
on tornava cinc anys després
G. Plans

Mentre l’explosió festiva i alegre de
Doctor Prats crema des de l’escenari, les nits de setembre no necessiten
jersei d’entretemps. El grup va tornar a Vilabarrakes amb la mateixa
energia que va projectar a l’actuació de 2017, també un 11 de setembre, per fer-nos veure que encara
que passi el temps l’eufòria no és
qüestió d’anys i l’espurna de Festa
Major la torna a encendre. Centenars de persones, moltes vingudes
de municipis de l’entorn de Castellar, van omplir el Pla de la Brugue-

ra d’un ambient amable i familiar.
Durant el concert, en molt pocs moments es va deixar de ballar, de fer
saltirons animats o d’apuntar amb
els braços a la fosca nit.
“Hi ha algú que tingui fred?
És setembre i es comença a notar”,
va interpel·lar Doctor Prats des de
l’escenari. Sense temps perquè el
públic contestés, van capgirar la
pregunta: “Hi ha algú que tingui
calor?”. I aleshores el “sí” de la multitud, anxovada i encesa d’ànims
després de l’inici fulgurant del concert, va ser generalitzat.
Doctor Prats, amb una sonoritat efusiva i transversal, per a totes

Doctor Prats va fer ballar tota la parròquia de fidels seguidors de Vilabarrakes. || Q. PASCUAL

les edats, encaixa perfectament en
una Festa Major. Els seus himnes ho
van demostrar. “Tu fas” va ser un bon
interruptor d’entusiasme per al públic, poc després acompanyat d’una
bona ensabonada per part dels músics: “La capital del Vallès és a Cas·
tellar!”, van proclamar.
La nit va continuar àlgida amb

“Creuant tempestes” i “Jo vinc de
lluny”, va agafar simpatia amb la
“mareta” i els seus estratagemes
del tema “Mira-la”. “Mira-la, la, lala-la, la-la-la!”, va corejar la banda.
I, sorpresa, fins i tot Doctor Prats es
va atrevir amb la versió “Canta i no
ploris”. Més tard, es van atrevir amb
unes estrofes de l’èxit del moment, el

“Quédate” de Bzrp i Quevedo.
“Algú treballa demà?”, van
preguntar. Una gran afirmació generalitzada del públic, consol per al
cronista, va evidenciar que a molts
castellarencs no els feia res arribar a
la feina amb lleganyes. Prefereixen el
gran record de la nit, una altra nit de
Doctor Prats que no morirà mai.

CRÒNICA | PLAÇA D’EL MIRADOR

Las Migas i la música valenta

Les components de Las Migas saluden el públic al final del seu concert. || Q. PASCUAL

Amb l’estil flamenc que les caracteritza, Las Migas van actuar dissabte a les 23 hores a la plaça d’El Mirador. Des del primer moment, les
seves veus espectaculars ens atrapen.
També la desimboltura amb què les
canten i les toquen, ja que les artistes
no només canten, sinó que toquen diversos instruments: guitarres i violins fan sorgir els sons mediterranis,
amb pinzellades d’altres estils com
fins i tot el country, la música urbana i la música mediterrània.
Las Migas presentaven el disc
Libres, i així les vam veure, lliures de
prejudicis i en tot moment defensant
el paper de la dona artista, la dona
lliure, la dona valenta i l’amor infinit.

Tractant temes com el mar, la terra,
l’aire lliure, l’amor, l’enyorança, l’esperança, Las Migas aconsegueixen
captar l’atenció del públic perquè
cap de les cançons que comencen no
és com l’anterior.
Amb tot plegat, el públic va gaudir de la seva interpretació i també
hi va endevinar un xic de tristesa.
En aquest sentit, com elles mateixes
van comunicar sense entrar en detalls, tenen la seva cantant Xispita
malalta. A Castellar, la va substituir
una poderosa veu, la de la barcelonina Maria Blanco, en algun moment
acompanyada per la cantant Carmen,
de dues veus en fan una i és que saben
jugar amb un estil molt personal, apor-

tant pinzellades també de jazz, R&B
i Latín. Expliquen que, en paral·lel,
tenen un projecte que les idenfitica,
Carmen y María. Pura màgia.
Un dels puntals de Las Migas és,
sense dubte, Marta Robles, guitarrista, compositora, ànima del grup i ara
també productora del disc, que s’han
autoproduït, com diuen en un dels
moments del concert. La presència
no només d’ella sinó del grup sencer
a l’escenari omple l’espai de bon flamenc, i aconsegueix fins i tot travessar, com ens diuen, “el charco”. El públic, que és força heterogeni en edats,
celebra el concert, i celebra que Las
Migas conservin més viu encara el
magnetisme. || M. ANTUNEZ
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CRÒNICA | VILABARRAKES

MARIA JAUME | JARDINS DEL PALAU TOLRÀ

Injecció d’energia d’Itaca Band
El grup va actuar a Vilabarrakes, després d’un Correlokals multitudinari
El grup Itaca Band va inaugurar la
primera nit de Vilabarrakes, passada la mitjanit de divendres a dissabte. Enèrgica i eufòrica, l’actuació va començar després d’una de
les activitats estrella per als joves
de la Festa Major de Castellar, el
Correlokals, que va atraure més
d’un miler de persones.
El grup de Montcada i Reixac
va aparèixer a l’escenari en el moment en què el Pla de la Bruguera
es començava a omplir. La primera fila, cobejada pels fans, els rebia
amb entusiasme. Itaca Band presentava el seu sisè disc en 16 anys
d’història, Mil tormentas y un sol
(Halley Records, 2022). El concert,
però, també va satisfer els nostàlgics amb la posada en escena dels
temes més cèlebres de la banda.
Itaca Band va despertar Vilabarrakes 2022 amb els seus característics missatges optimistes,
de lluita i resistència. Tot plegat,
embolcallat amb l’orquestra que,
no falla, anima la festa com ningú.
S’hi va sumar el joc de llums, la màquina de fum i un Albert Garcia, el
cantant principal, que no va deixar
de moure’s per l’escenari. La fusió
de reggae, ska i ritmes tropicals i

La mallorquina Maria Jaume va inaugurar la primera nit de Festa Major. || Q. P.

Un bocí de pop minimalista
Gran afluència d’espectadors al Vilabarrakes de divendres després del Correlokals. || Q. P.

trompeters que els caracteritza va
encendre la nit. Un dels punts àlgids de la nit va ser, cap al final del
concert, quan va sonar “Temerario”. Mans enlaire i a saltar, el públic de Vilabarrakes va rebre una
injecció de furor.
Abans de l’actuació, el Correlokals va tornar a recórrer els carrers de Castellar. Feia tres anys que
no se celebrava i es va notar que el
jovent de la vila ho trobava a faltar. Va ser una edició multitudinària, que es va celebrar sense incidents. Va sortir des de l’Era d’en

Petasques, a quarts de deu, on durant el vespre es va fer una botifarrada popular. Darrere del ritme de
batucada, els centenars de joves
van baixar pels carrers de Sant
Llorenç, Mestre Gelonch, General
Boadella i Major fins que es va celebrar el pregó jove.
El president de Vilabarrakes,
el Bartomeu, irònicament, va descartar presentar-se en les pròximes
eleccions municipals i va donar el
tret de sortida a Vilabarrakes recalcant que ha de ser una festa lliure de
violència i agressions masclistes.

La primera nit de Festa Major els Jardins del Palau Tolrà van acollir una
proposta reposada i minimalista, vinguda des de Mallorca. La cantautora
Maria Jaume va presentar divendres passat el seu segon disc Voltes i voltes, editat per Bankrobber. La jove artista va debutar amb aquest segell
i el productor Pau Vallvé amb l’àlbum Fins a maig no revisc arran d’haver
guanyat el premi Sona9 el 2019, i ara consolida el seu univers sonor amb
aquest segon disc. Pop minimalista, cru i elegant, amb alguns traços de
folk i amb la malenconia de les balades de Jeff Buckley, amb una repicada
llunyana i despullada de les tonades més transcendentals que van catapultar Radiohead . És l’empremta de Maria Jaume, que amb una veu fina
i fràgil però segura, va oferir una actuació carregada de transparència,
amb la tendresa dura de qui diu el que pensa i posa nom a les coses que de
vegades són difícils d’expressar. El públic atent i emmudit es va deixar acaronar per les històries que narrava la banda. Amors que neixen i moren, la
rutina que t’atrapa i no et deixa avançar o la fortuna de reconèixer els moments de felicitat quan els vius, i saber que de tant en tant tancaràs els ulls
i hi tornaràs. Una nit d’estiu i lluna plena per gaudir a peu de pista d’una
proposta íntima, amb la grandesa de les petites coses. || ROCÍO GÓMEZ
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20a Trobada de Tardor al Puig
Els Amics del Puig
de la Creu obren el
recinte, diumenge 18

Marina Antúnez

Aquest diumenge, 18 de setembre,
tindrà lloc la tradicional Trobada
de Tardor al Puig de la Creu, que
enguany arriba ja a la 20a edició.
Aquesta cita és un bon moment de
retrobada per a les famílies, i es
completa amb una altra cita, a la
primavera següent.
La proposta és litúrgica i també
lúdica, especialment pensada per
gaudir d’un matí festiu i amb bones
vistes de la població de Castellar
del Vallès.
Els actes previstos s’iniciaran ben d’hora, a les 7.30 h, amb la
litúrgia de les hores des de Montserrat. Serà a les 9 h quan s’obriran les portes del recinte del Puig
de la Creu, fins a les 13.30 hores.
A les 9.05 h es farà el repic de
la campana Santa Pau, ubicada al
Puig. També a les 9.05 h s’iniciarà

El 18, 20a Trobada. || ARXIU

un macroescacs i s’obrirà l’exposició del projecte Entorns El Puig
de la Creu.
A les 10 h, hi haurà sardanes
amb la cobla convidada Ciutat de
Granollers. A continuació, se servirà un esmorzar pa torrat i botifarra, per 5 €, i servei de begudes.

Durant el matí ofrena de llànties
à la capella. A les 11 h és prevista
la plantada de gegants. Més tard,
a les 12 h, faran ballada. També a
les 12 hores, els Castellers de Castellar Capgirats també han previst
una actuació castellera.
La ciutadania que participi en
la Trobada de Tardor tindrà l’oportunitat de pujar a la torre i al terrat,
i podrà accedir al pati del recinte.
A més de la Trobada de Tardor, l’ermita del Puig de la Creu
tornarà a obrir les portes el dia 9
d’octubre, amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, que
enguany tornaran a ser organitzades pel Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història, amb la col·
laboració dels Amics del Puig del
Creu. Precisament, aquest Puig
serà l’eix temàtic de la proposta.
En aquesta propera ocasió, es
convidarà l’assistència a un itinerari matinal per gaudir, ja a l’ermita,
d’una explicació històrica al pati,
a càrrec dels historiadors Gemma
Perich, Ester Planas, Llorenç Genescà i Josep Maria Masagué, i
també s’oferirà un tast de vins amb
context històric de vins de la zona
del Parc de Sant Llorenç. Properament, s’ampliarà la informació
i s’obriran inscripcions.

La Festa Major també es
va celebrar a L’Alcavot

Moment de la inauguració de l’exposició ‘ESTAMPA’, de J. Pérez González. || L’ALCAVOT

La mirada de l’espectador es

Inscripcions cobertes
per al sopar concert a
les Nits al Puig+
Aquest dissabte, 17 de setembre,
al vespre, a les 19.30 hores, és
previst un concert i sopar al Puig
de la Creu. Les inscripcions, ara
per ara, ja estan tancades, ja que
és un acte en què cal una mica de
previsió. Aquesta és una proposta

organitzada per Arima Experiències
que es va haver d’ajornar, perquè
era prevista per al juliol. Finalment,
tindrà lloc aquest dissabte i anirà
a càrrec del duet Rise, format pel
Marçal i la Lex . Faran versions
en acústic de temes coneguts
d’Amy Winehouse, Blondie, Alanis
Morissette, Guns N’Roses, Sopa
de Cabra, Beatles, etc. Gràcies
al concert i sopar, els assistents
tindran la possibilitat de visitar el
Puig de la Creu, un espai emblemàtic que sovint resta tancat al públic.

BIBLIOTECA | INSCRIPCIONS

EXPOSICIÓ | ACTE INAUGURAL

El dissabte dia 10 de setembre va
tenir lloc l’acte inaugural de l’exposició artística de Josep Pérez González. Amb el títol ESTAMPA [gravats], l’artista ofereix una col·lecció
d’obres basades en el gravat amb què
posa en relleu la importància de la
llum i la perspectiva personal dels
objectes, siguin arbres, fulles, planetes o objectes.

+ ACTIVITATS

veu conquerida per l’elegància i valentia que Pérez reflecteix en l’obra,
amb la seva pròpia mirada. El mateix
autor va fer una presentació de l’exposició i l’obra, amb el suport d’un
audiovisual que els assistents van
seguir amb força interès.
Les obres del Josep Pérez van
tenir molt bona acceptació per part
del públic. En el moment àlgid de l’acte es van aplegar unes 60 persones i,

durant la vetllada, van arribar a ser
prop d’un centenar. Tothom va poder
gaudir d’una copa de cava.
L’exposició romandrà a L’Alcavot fins al 25 de setembre. L’horari de
visites serà divendres de 18 h a 20 h,
dissabtes d’12 h a 14 h i de 18 h a 20 h,
i els diumenges de 12 h a 14 h (excloent els dies que hi hagi representacions teatrals a la sala).
Aquest diumenge, a les 12 h, la
Cia Alcavot Teatre presentarà l’espectacle El peix irisat. Es tracta d’un
conte teatralitzat, amb uns protagonistes ben especials, perquè són els
habitants del mar. Hi trobarem peixos de colors, peixos grans i petits,
un pop, una estrella de mar, petxines,
algues i un peix sorprenent conegut
com el peix irisat.
Aquest és un espectacle tendre,
inspirat en el conte de nom homònim
El peix irisat, de Marcus Pfister, ambientat amb titelles, ninots i altres
elements que ens transporten al fons
marí, i en què es demostra com la solidaritat és i ha de ser el camí que sempre cal triar. L’entrada és de 5 euros,
i de 3 euros per als socis.

S’obren les inscripcions
per a un taller de caixes niu
La Biblioteca Municipal Antoni Tort ha obert les inscripcions per a un
taller de caixes niu que és previst per a dissabte, 1 d’octubre, de 10.30 h
a 12.30 h. Qui estigui interessat en la proposta pot adreçar-se a l’equipament municipal o bé trucar al 93714 47 35.
En aquest taller, que impartirà la biòloga i consultora ambiental
Montse Clapers, es farà una breu explicació, amb l’ajuda d’imatges, dels
ocells que ocupen les caixes niu i quin paper fan a la natura. Les caixes
niu que es construiran són per a una família d’ocells que es diuen mallerengues. Normalment, fan el niu en forats d’arbres vells, al mig del bosc,
però com que cada vegada hi ha menys arbres vells, els costa trobar forats. Les caixes niu són una bona ajuda per mantenir aquestes espècies
beneficioses. Els infants que vulguin construir la seva pròpia caixa niu
han de tenir 8 anys o més, i sempre serà millor si l’acompanya una persona adulta. Les inscripcions admeten un màxim de 15 inscrits. || M. A.

Una de les mallerengues d’exemple per al taller de caixes niu. || ARXIU
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‘Myanmar uplugged’, d’Antoni Marín
Amatller
Dilluns, dimecres i divendres ·
De 18 h a 20 h · CEC
Antoni Marín presenta una visió del 2011 del
Myanmar, el que es coneixia anteriorment
com a Birmània, El treball està fet en una
etapa anterior als conflictes que afecten actualment Myanmar i mostra un recorregut per
diverses regions del país: el llac Inle, la regió
de les Pagodes de Bagan, l’antiga capital de
Mandalay i l’actual de Yangon. El títol de l’exposició, unplugged, desendollat, fa referència
al contrast entre la vida a la societat de l’informació i la comunicació que ens caracteritza a
nosaltres i la vida sense connexió a les xarxes
dels habitants de Myanmar.

agenda

Taller d’activitat física i nutrició (ACC)

Tres sessions setmanals, gratuïtes
Del 26 de setembre al 16 de desembre
Informació i inscripcions:
931 190 074
espaiactiu@contraelcancer.es
Exposició ‘Relleus antropomorfs’ d’Esteve Prat

Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història
Carrer de la Mina, 9-11
Fins al 7 d’octubre
Cada divendres, de 17 h a 20 h

Exposició de fotografies del Concurs de fotografia 44è Trofeu Joan
Riera i 58è concurs de fotografia artística

Centre Excursionista Castellar
Carrer de Colom, s/n
Dilluns, dimecres i divendres, de 18 h a 20 h

del 16 al 25 de setembre de 2022

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

DISSABTE 17
19.30 h – MÚSICA
Les Nits al Puig: Concert de Rise i
sopar
Organització: Arima
*Inscripcions: arima.experiencies@
gmail.com o 666701455

DIUMENGE 18
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

12 h - TEATRE
Teatre familiar: El peix irisat
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai
Cultural
18 h - BALL
Ball a càrrec de Quin Ritme
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

DIMECRES 21

DISSABTE 24

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

20 h - TEATRE
Buffalo Bill a Barcelona
Bitò Produccions
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DIVENDRES 23
21 h - PROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes:
De nit, elles ballen
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès i L’Aula d’Extensió
Universitària per a gent gran

DIUMENGE 25
A partir de les 6.30 h – ESPORT
Prova de resistència Cinc Cims
Local del CEC
Organització: CEC
18 h - BALL
Ball a càrrec de Rico Rico
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

60.000

Fins el 30 d’agost podeu seguir l’actualitat de la vila a

visites www.lactual.cat
web mensuals
Bones vacances!
www.lactual.cat

#lactualesinformacio
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23

”

penúltima

“

Faig pel·lícules per fer que el temps passi.

Jean-Luc Godard

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 16
DISSABTE 17
DIUMENGE 18
DILLUNS 19
DIMARTS 20
DIMECRES 21
DIJOUS 22
DIVENDRES 23
DISSABTE 24
DIUMENGE 25

POSTALS DE CASTELLAR

Recoma·
nació

FENOY
PERMANYER
CASTELLAR
EUROPA
BONAVISTA
CASANOVAS
LLUCH
PERMANYER
CATALUNYA
YANGÜELA

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya Núria
655 41 61 41 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3
Servei d’urgència nocturn: a partir
de les 24 h es deriva a les farmàcies
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.

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

DEFUNCIONS
07/09/2022
Maria Artigas Valldeoriola · 89 anys
07/09/2022
José Valenzuela Ruiz · 89 anys
08/09/2022
Dolors Carceller Font · 95 anys

Notes que et cauen més
els cabells a la tardor?

Vista parcial de Castellar, 1954
Una postal amb una vista parcial del municipi des de la drecera del Puig de la Creu. A més de l’Era
d’en Petasques i el cap del carrer del Puig de la Creu, s’hi aprecien llocs tan emblemàtics com l’església o les escoles del Patronat Tolrà. || AUTOR: DESCONEGUT || TEXT: CENTRE D’ESTUDIS DE CASTELLAR
-ARXIU D’HISTÒRIA || FONS: CENTRE D’ESTUDIS DE CASTELLAR -ARXIU D’HISTÒRIA

INSTAGRAM · @lactual
@esplaixiribec
27è pintacarrers

@willieroman
‘Collage’ dels focs

@marxanordicacec
Primer entrenament de curs

Amb la baixada de temperatures a la tardor,
podem patir una caiguda més aguda del cabell.
Però tranquils/les, és quelcom força habitual,
és a dir, notar un increment de caiguda a l’hora de raspallar-nos-els. De totes maneres, cal
diferenciar-ho de caigudes més intenses, ja no
tan habituals, com quan deixem cabells al sofà,
a la roba o en tocar-nos els cabells amb la mà.
En els casos lleus, una cura exhaustiva i molt hidratant dels nostres cabells és el principal consell per rebatre aquesta caiguda més intensa a
la tardor, i així recuperar la seva bellesa natural.
Què podem fer?
- Evitar productes lubricants, com les mascaretes o els suavitzants, i aplicar sèrums a
la base del cuir cabellut per enfortir el cabell
des de l’arrel.
- Si no podem evitar l’ús de l’assecador o la planxa de cabells, cal aplicar productes especials
que ajudin a protegir els nostres cabells dels
efectes nocius de la calor extrema.
- Incentivar la fortalesa dels cabells amb suplements que s’administren per via oral.
- És també recomanable descartar una possible anèmia o altres dèficits en l’alimentació.
És sempre molt important incidir en una dieta
sana i equilibrada, a més de beure molta aigua.

Farmàcia Yangüela
Ctra. Sentmenat, 1
farmaciayanguela.com
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la contra
R.G.

Xavier Blanco Castro

11 respostes

Nou rector de les parròquies de Sant Esteve i de Sant Feliu del Racó

Un tret principal del teu caràcter?
Extravertit
Un defecte que no pots dominar?
Impacient
Una persona que admires?
Jesucrist
Quin plat t’agrada més?
El salmorejo
Un llibre?
‘Matar un rossinyol’ de Harper Lee
Una pel·lícula?
‘The quiet man’ de John Ford
Un músic?
Bob Dylan
Un viatge per fer?
Menorca
Una ciutat?
Roma
Un racó de Castellar?
L’ermita de Les Arenes
Un somni?
Fer el que Déu espera de mi

”La lluita entre ciència
i religió és una cosa
passada de moda

“

Va estudiar la carrera de química però la vocació
religiosa sempre el va acompanyar. Quan va fer 27 anys
va ingressar al seminari i ara, amb 52, és el nou rector de
les parròquies de Sant Esteve i de Sant Feliu del Racó.
Rocío Gómez

· Com ha estat l’acollida de la comunitat castellarenca?

Ha estat molt bona! Són dues comunitats parroquials, la de Sant Esteve
i la de Sant Feliu del Racó, que reben
el nou rector amb alegria, amb esperança i amb ganes de ser protagonistes com a membres de les parròquies.
· Immersos en una nova crisi econòmica arran de la guerra d’Ucraïna, quin paper jugarà Càritas?

Vinc de deu anys de molt moviment
a Càritas de Caldes. Estarem molt
atents a les necessitats de les persones
per descobrir les mancances materials, i les que no siguin materials, per
dignificar les seves vides. Les previsions sobre l’economia no són favorables per a les persones i com a parròquia i com a Càritas ens posarem a
disposició de la societat castellarenca.

Estem oberts a col·laborar amb qualsevol entitat i demanem a l’administració pública, especialment a la local,
que les persones siguin una prioritat
màxima. Nosaltres ajudarem en tot
el que es pugui.
· Una altra de les entitats que lideraràs és Colònies i Esplai Xiribec.

Soc present en el món de l’esplai des
que tenia 18 anys, i per tant no em resulta un àmbit desconegut. Al bisbat
de Terrassa soc consiliari del moviment d’esplais cristians, i dono gràcies per la presència de l’Esplai Xiribec en la parròquia de Sant Esteve.
Des de l’esplai intentarem treballar de
la manera més senzilla, cordial i animada possible per apropar l’Evangeli i Jesucrist.
· Ets mossèn però vas estudiar química. Quan decideixes decantar-te
per la religió?

La vocació de ser mossèn m’anava

acompanyant però tenia la vida força
programada. Volia acabar els estudis
i després ja veurem què en fem de la
vida. Sempre havia estat un entusiasta de totes les disciplines científiques,
especialment de la química. Era una
carrera dura però la vaig gaudir molt.
Quan vaig acabar-la i després d’uns
anys treballant, la vocació encara era
present i als 27 vaig entrar al seminari.
El 2005 em van ordenar sacerdot a la
catedral de Terrassa. He estat seminarista i vicari a la Garriga i Sant Esteve de Granollers, rector a Montornès del Vallès, també a Santa Eulàlia
de Ronçana, i aquests últims deu anys
a Caldes. Soc barceloní, però fins als
33 vaig viure a l’Hospitalet. Després
el seminari em va enviar a la Garriga
i des d’aleshores he viscut sempre a
l’altre Vallès, a l’Oriental.
· La ciència i la religió combinen?

L’eterna lluita entre ciència i religió és
una cosa passada de moda. Avui dia

hi ha un gran diàleg entre disciplines
teològiques i científiques. La ciència
també s’ha adonat dels seus límits, que
no és omnipotent. Per a mi no ha estat
mai un problema: soc creient des que
era adolescent però sempre he estat
molt interessat en la ciència.
· Has tingut mai pànic escènic o
t’has quedat en blanc durant una
missa?

No, però abans de sortir sempre estic
nerviós. Això va amb el caràcter. Des
que soc petit sempre em posava nerviós quan havia de parlar en públic o
fer una presentació. Però t’hi acostumes i tires endavant.
· Què opines del papa Francesc?

L’estil del papa Francesc és un estil
eminentment pastoral, de proximitat,
de portar l’evangeli a totes les persones. De vegades la gent ha esperat que
el Papa ho canviés tot, però de vegades
canviar-ho tot, començar de zero, pot

ser un somni infantil i no és possible.
L’Esperit Sant ens dona a l’Església el
Papa que necessitem en cada època.
· Aquesta senzillesa, dir les coses
clares, pot apropar els joves a l’Església?

Les coses clares, els posicionaments,
ajuden a apropar o a distanciar, perquè
pot ser que no t’agradi. No ens hem de
quedar en la línia dels titulars i hem
d’anar al fons de la qüestió, però el cert
és que aquest Papa s’explica molt bé.
· A banda de la química, la música
és una altra de les teves passions.

Tinc molts discos però també m’agrada molt el cinema, com la gent de la
meva generació, els que vam néixer als
70. He anat a moltíssims concerts i a
la banda sonora de la meva vida hi ha
cançons de la movida madrilenya, del
rock català, música clàssica o grups
com Depeche Mode i The Cure, Bob
Dylan o Bruce Springsteen.

