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Setmanari d’informació local

Capablanca, la 
nova creació de 
Joan Mundet

Tot a punt per 
a la XI Mostra 
Gastronòmica

 Els comptes municipals inclouen 1,8 milions d’€ d’inversió i reduir 2,6 milions de deute. La taxa de residus s’apuja un 3% 

23,3 milions de pressupost

còmic | P18

ajuntamEnt | P4

gastronomia | P3

un gest que 
surt del cor

EspEctacLEs | P20

El muntatge artístic de l’Illa de Nur va ser un dels moments més impactants del festival SOM organitzat per Suport Castellar divendres passat a l’Auditori Municipal. || Q.pascual 

El Festival som va unir a L’auditori 
l’Etc, la coral pas a pas, el grup 
Krek’n’tu, illa de nur i Espaiart
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Us imagineu unes palletes biodegra-
dables de diferents gustos que es 
poden menjar? I a més, tenen aroma 
i són totalment personalitzables? 
Doncs això ja és una realitat de la 
mà de Sorbos, una empresa premi-
ada amb el guardó Pascual Startup 
a l’apartat de medi ambient. L’em-
presa castellarenca GastroFresc ha 
arribat a un acord, amb el fabricant, 
que és un cocteler de Badalona, per 
crear una empresa comercialitzadora 
i distribuir el producte a tot el món.

El gerent de GastroFresc, Joan 
Juni, ha explicat que la idea va sorgir 
fa ara tres anys i que ara s’ha trobat 
finançament per poder comercialit-
zar les palletes. Per portar a terme 
aquesta aventura empresarial, Gas-
troFresc ha creat amb Sorbos una 

Les palletes comestibles
gastroFresc 
comercialitza les 
canyetes que són del 
tot biodegradables

 Jordi Rius

gAStRONOMIA | sorbos

altra empresa, Sorbos Way, que està 
ubicada al Centre de Serveis. De la 
mateixa manera, GastroFresc ha en-
trat a l’accionariat de l’empresa ma-
triu. “Hem dotat de finançament a 
Sorbos que el necessitava per fer 
front a les comandes”. El fet que si-
guin personalitzables dóna un plus al 
producte perquè “es poden fer ser-

vir en tot tipus de celebracions”, 
constata Juni. Cada canyeta té un 
cost de 12 cèntims encara que si es 
personalitza amb el logo d’una em-
presa “el preu ja és de 22 cèntims”.

Les palletes, de diferents com-
binacions de sucres, estan pensades 
perquè aguantin una mitjana de 40 
minuts dins de la beguda, que pot ser 

freda o calenta, encara que el pro-
ducte va més adreçat a la cocteleria 
i a la beguda freda. S’ha tingut espe-
cial cura que el material sigui biode-
gradable a l’igual que tot el material 
de manipulació i emmagatzematge. 
“No s’ha fet servir per res el plàs-
tic, tot el material que fem servir 
és biodegradable”.  

És el cost de 
cada palleta 
comestible

CÈNtIMS

12

+SORBOS

Presència a la fira Sial 
de París i a Hostelco

Per un producte tan innovador 
com les palletes comestibles, 
GastroFresc no pot deixar de 
passar l’oportunitat de ser present 
a diferents fires del sector. Aquests 
dies, GastroFresc té un estand a 
la fira SIAL de París, que va obrir 
diumenge passat i que va tancar 
portes dijous. “És una fira gairebé 
el doble de gran que Alimentària i té 
molt ressò internacional” constata 
el gerent de GastroFresc, Joan Juni.
 Però just tres dies després 
comença al recinte de Gran Via de 
Fira deBarcelona una nova edició 
d’Hostelco, el saló de l’Equipament 
per a la Restauració, Hoteleria i 
Col·lectivitats. Allà, GastroFresc, a 
més de mostrar les palletes Sorbos, 
també estarà present amb altres 
productes que comercialitza com 
ara els productes BeARTENDER 
de fruita congelada de l’empresa 
belga Dirafrost. També tindrà 
presència en una de les activitats 
paral·leles del saló de la Fira de 
Barcelona, el Fòrum Gatronòmic, a 
l’espai Spirit Essence on muntarà 
una barra de cocteleria. “Tenim 
productes complementaris que 
es poden mostrar conjuntament, 
tenim aquest avantatge”, adverteix 
el gerent de GastroFresc.

Les palletes Sorbos a l’estand de gastroFresc al saló SIAL de París . || cedida
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Diversos castellarencs a l’espai de tast durant la celebració de la X Mostra gatsronòmica, celebrada el 2014. || Q. pascual

El programa, a la Fira de Sant Josep 2014.

catorze establiments seran a 
l’11a mostra  gastronòmica 

Programa 
especial de 
‘La Tarda’

Catorze establiments de restaura-
ció (set restaurants, tres pastisseri-
es i quatre establiments de begudes) 
oferiran els seus productes a tothom 
que els vulgui tastar en l’11a edició de 
la Mostra Gastronòmica de Castellar a 
l’Espai Tolrà, que s’inaugurarà aquest 
divendres, a les 20 hores, i s’allargarà 
fins diumenge dia 23.

Aquesta cita biennal comptarà, 
com és habitual, amb un espai per a 
les degustacions que obrirà cada dia 
a partir de les 20 hores. La ciutadania 
podrà comprar uns tiquets de menú a 

a més, hi haurà activitats complementàries com tastos de còctel i vins i la celebració 
dissabte de la 18a trobada de petits cuiners i la 6a mostra de cuina jove

 Redacció 12 euros, que inclouran dos tastos de 
restaurant, un tast de postres i una 
beguda. També s’oferiran tiquets in-
dividuals i tiquets per a còctels, a un 
preu de 5 euros, i menús infantils a 6 
euros  que inclouen un tast de menú in-
fantil, un tast de postres i una beguda.

A banda de l’espai de degusta-
cions, els assistents a la Mostra Gas-
tronòmica podran gaudir de diverses 
activitats relacionades amb el món 
de la cuina.

Dissabte 22 d’octubre, hi haurà 
un tastet de gintònics, a càrrec de la 
Cocteleria Boston, que s’ha programat 
a les 19 hores, mentre que diumenge 23 
d’octubre, a la mateixa hora, s’ofereix 

gAStRONOMIA | 21-23 octubre RàDIO CAStELLAR | la xarxa

AIRESOL 
Esquitxat de llagostins/ canelons 
de l’àvia amb salsa de ceps 

CAL CAMILO 
pizza d’ous de guatlla amb encenalls 
de pernil i formatge Brie + menú 
infantil: pizza de pernil dolç i frankfurt 

CASÉ CàtERINg  
espatlla de porc al forn + menú 
infantil: espirals de colors amb 
bolonyesa 

EL RACÓ DE LA tAPA 
Risotto di contrasti 

gARBÍ 
Farcellet de col amb melós 
de vedella i poma 

LA VOLtA 
pizza de bacallà amb olivada + 
menú infantil: pizza de pernil dolç 

MAS UMBERt  
empedrat amb mongetes del ganxet 

ANDREVÍ 
el desert de l’andreví 

MUNtADA 
semifred de xocolata Guanaja 70% 
(gran cru de Valhrona) cremós de 
xocolata Manjari 64% bavaresa i 
dacquoise de canyella 

VILLARÓ 
caribe

MOStRA 2016

un tast de vins blanc, rosat i negre Petit 
Clot dels Oms de la Masia ca n’Estrella, 
a càrrec d’El Celleret. Aquestes dues 
propostes, que són gratuïtes, tenen 
l’aforament limitat, de manera que re-
quereixen inscripció prèvia omplint el 
formulari que s’ha habilitat a la pàgi-
na web municipal, http://www.caste-
llarvalles.cat/34165/descriptiu/-2211/. 

S’han programat dues activi-
tats adreçades als infants i joves:  la 
18aTrobada de Petits Cuiners, i la 
6aMostra de Cuina Jove, per a grups 
nois i noies de secundària, que orga-
nitza Colònies i Esplai Xiribec. L’ac-
tivitat s’ha programat a la plaça d’El 
Mirador dissabte 22.

El programa ‘La Tarda’, un programa 
de La Xarxa fet col·lectivament per una 
trentena d’emissores municipals de Ca-
talunya, es farà aquest divendres des 
de l’Espai Tolrà per recollir l’ambient 
previ a la inauguració de la Mostra Gas-
tronòmica. L’espai, que presenta Laura 
Alcalde amb la col·laboració de Ràdio 
Castellar, muntarà un estand davant 
de l’Espai Tolrà des d’on s’entrevista-
ran els diferents protagonistes de la 
iniciativa. Així, d’una banda, passaran 
per aquest estudi mòbil els restaura-
dors Carles Calsina, xef del restaurant 
Garbí  i president de Cuina Vallès, Con-
xita Forrellad del restaurant Airesol i 
els patissers Joan Muntada, de la pas-
tisseria Muntada, Marc Andreví, de la 
pastisseria Andreví i Juan Pardo, de la 
pastisseria Villaró. 

Per l’espai també hi passarà  
Gener Martí, responsable de Colò-
nies i Esplai Xiribec que organitza la 
18a Trobada de Petits Cuiners i la 6a 
Mostra de Cuina Jove a més de Ma-
rina Antúnez i Clara Simó, respon-
sables de l’espai gastronòmic radio-
fònic Quins fogons! que també s’emet 
per les emissores de La Xarxa. El pro-
grama es completarà amb actuacions 
del pianista Sebastià Soley, que du-
rant la Mostra amenitzarà l’espai de 
degustació amb música dedicada a la 
gastronomia i també de la cantauto-
ra Mariona Roca i la guitarrista Sílvia 
Gallego.   || J . R.
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23,3 milions de pressupost municipal

23.326.302,587 €. Aquest és l’import 
global del pressupost municipal dis-
senyat per l’equip de govern per a 
l’any vinent i que van donar a conèi-
xer en audiència pública dijous pas-
sat a Ca l’Alberola. L’element que 
més crida l’atenció és el descens dels 
comptes un 1,83% respecte a l’any 
passat, un fet que s’explica perquè 
l’Ajuntament ha cedit la gestió de l’ai-
gua al Consorci del Besòs i, per tant, 
aquesta despesa no es reflecteix en 
els comptes municipals. 

A nivell conceptual, el primer ti-
nent d’alcalde i regidor de Finances 
Joan Creus va detallar sis eixos prin-
cipals del pressupost 2017 que són: 
“la millora de la condició de vida 
de les persones; l’impuls de l’acti-
vitat econòmica; fer front als dè-
ficits de l’espai públic i potenciar 
l’accessibilitat. Una quarta vincu-
lada a la innovació del contacte de 
l’administració amb els veïns i veï-
nes. Les dues últimes estarien més 
vinculades a la part econòmica de 
la relació del consistori amb la ciu-
tadania. D’una banda, a la reducció 

Evolució del pressupost municipal i del deute de l’Ajuntamnet des del 2012. || Font: aJ. de castellaR

El regidor de Finances, Joan Creus, va presentar públicament els comptes dijous. || R.G.

Els comptes de 2017 
inclouen 1,8 milions 
d’euros d’inversió i 
reduir l’endeutament 
2,6 milions d’euros

de l’endeutament, que és una cons-
tant de 2012, i de l’altra, congelació 
de la pressió fiscal. Només augmen-
ta un 3% la taxa de residus degut a 
l’augment del cànon en un 67%”, que 
cobra l’abocador de residus.

Creus va destacar en l’audièn-
cia pública que “la reducció de l’en-
deutament s’està fent controlant 
molt la despesa i gestionant de la 
manera més eficient els recursos, 
des de fa temps. És destacable la 
gestió per reduir l’endeutament,  
perquè això allibera partides que 
es poden utilitzar en programes 
que ajudin a innovar socialment, 
a seguir amb la dinamització eco-
nòmica i potenciar l’àmbit cul-
tural”. De fet, es preveu tancar el 
2017 amb un deute de 10,7 milions 
d’euros, quan fa cinc anys s’havia 
enfilat als 25,8 milions. Això suposa 
haver reduït en 15 milions d’euros el 
deute (un 58,3%) i tenir un previsió 
de ràtio d’endeutament per sota del 
44% a finals de l’any que ve quan el 
límit legal és del 110%.

L’altre gran qüestió destacada 
per l’equip de govern són els ajuts a 
polítiques socials. “És una de les lí-
nies principals, de les que més aug-
menta. La possibilitat de donar 
suport a les persones amb risc 
d’exclusió social serà prioritari. 
Per exemple subvencions vincu-
lades a l’habitatge, fent espcial 
èmfasi en la borsa de mediació de 
l’habitatge, o en disposar d’un pis 
més per a situacions d’emergència 
social”, va explicar el regidor de Fi-
nances.  En aquest sentit, Castellar 
passarà de cinc a sis pisos per aten-

 R.g./J.g.

dre situacions d’emergència social. 
El pressupost apunta un increment 
del 4,1% en programes socials que in-
clouen partides com el Pla d’impuls 
de la llengua anglesa (75.000 €) o el 
Programa d’auditories energètiques 
als habitatges particulars (10.000€).

1,8 milions d’inversions

A més, hi ha compromeses inversi-
ons per rehabilitar o reordenar es-
pais públics com 300.000 € per reur-
banitzar la plaça Catalunya –que s’ha 

previst d’inaugurar abans de l’estiu 
vinent- o 470.000 € per ampliar la pe-
atonalització dels carrers Sala Boa-
della i Montcada. En l’apartat d’espai 
públic també es destina despesa cor-
rent per a treballs de manteniment 
(75.000€) o per donar continuïtat al 
projecte de renovació d’asfaltats, re-
ducció de barreres arquitectòniques 
i repintat (250.000€).  També hi ha 
dedicats 245.000€ per a la compra 
de la xarxa d’aigua de Can Font i Ca 
n’Avellaneda, 150.000 € per a pro-

jectes participatius i 85.000€ per 
al condicionament d’equipaments 
i dependències.

El 54% d’aquestes inversions 
seran finançades amb recursos pro-
pis. “Les inversions que es fan a via 
pública tenen també un caràcter 
eminentment social. Un exemple 
és la reurbanització de la plaça Ca-
talunya amb la possibilitat de tenir 
jocs d’aigua responent una dema-
nada que havia fet la ciutadania”, 
va argumentar el regidor Creus.  

23,3 10,78 150.0001,812,7

És el total d’un 
pressupost que baixa un 

1,8% respecte al del 2016

És el deute municipal, 
que el 2017 baixarà en 

2,6 milions

És la xifra que es destinarà 
als pressupostos 

participatius

És el total destinat a 
inversions per a espais 

públics

És la xifra prevista per 
recaptació d’impostos 

directes

LES XIFRES DEL PRESSUPOSt

En el capítol d’ordenances i taxes, 
l’equip de govern subratlla que es 
congelen tots els impostos i preus 
públics a excepció de la taxa de reco-
llida de residus domèstics. Aquesta 
taxa s’incrementa un 3% per “l’aug-
ment espectacular del cànon de 
dipòsit de residus a l’abocador 

Les taxes es congelen excepte
la de residus, que s’apuja un 3%

(+66,67%)”, va especificar el regidor 
de Finances, Joan Creus, en referèn-
cia al centre de tractament de residus 
compartit pels municipis del Vallès 
Occidental que ha aplicat aquest im-
portant increment del cànon.

Per a l’estímul econòmic i la 
reactivació del mercat de treball es 
preveuen una sèrie de subvencions 
i reduccions fiscals. Entre les mesu-
res destaca preveure 45.000 € per 

ORDENANCES | prEssupost municipaL

la supressió de la taxa que grava la 
llicència d’obertura d’activitats eco-
nòmiques i comercials (en marxa 
des de 2012) i 40.000 per una línia 
de subvencions per la contractació 
de persones desocupades (en marxa 
des de 2015) que siguin veïns i veï-
nes de Castellar. També hi ha una 
partida de 65.000 euros destinada 
a donar subvencions per a la crea-
ció d’empreses. 

 R.g./J.g.
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Marxa de torxes en memòria de Lluís Companys, dissabte.  || M. antúnez

POLÍtICA | marxa dE torxEs

proposen crear una 
Entitat de l’Habitatge Èxit de convocatòria de la marxa de torxes amb 150 participants

Decidim Castellar es troba nego-
ciant les seves propostes per al 
pressupost 2017 de l’Ajuntament 
de Castellar amb l’equip de govern 
municipal, a qui ha adreçat la seva 
preocupació, sobretot, per qua-
tre temes. Un pressupost que es 
portarà a aprovació en el proper 
Ple, que tindrà lloc dimarts 25, a 
les 19 h, a la sala de Ca l’Alberola.
Respecte els temes que estan ne-
gociant, la candidatura alterna-
tiva ha proposat la creació d’una 
Entitat Municipal de l’Habitatge 
com a l’òrgan executor que garan-
teixi l’accés a lloguer i  optimitzi el 
parc d’habitatges públic vetllant 
per les seves condicions d’estat i 
ús adequant-les a les necessitats 
de Castellar del Vallès, “recupe-
rant una aposta que va fer el 
mateix equip de govern abans 
d’obtenir l’alcaldia”.

Pel que fa a accessibilitat han 
reivindicat el paper de la Taula 
d’Accessibilitat, que hauria de fis-
calitzar les inversions que es fan 
a la via pública per eliminar bar-
reres arquitectòniques arreu del 
municipi. En un dels estudis que 

DECIDIM CAStELLAR | prEssupost 2017

Dissabte passat, Castellar del Vallès 
va commemorar el 76è aniversari de 
l’assassinat Lluís Companys i Jover, qui 
fou condemnat a mort per les autoritats 
franquistes. Enguany, l’acte va comptar 
amb la coorganització de diverses enti-
tats i partits del municipi: Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Partit Demò-
crata Català, el PSC, la CAL Castellar, 
Decidim Castellar, En Comú Podem i 
Assemblea Nacional Catalana.

La Marxa de Torxes es va inici-
ar a la plaça Major, després d’haver 
comptat 65 torxes venudes, i també 
un bon nombre de clavells. Segons 
l’organització, l’assistència total va 
ser d’unes 150 persones. La comiti-
va, amb torxes enceses, va iniciar el 
recorregut cap a les 20 hores cami-
nant pel següents carrers del muni-
cipi: c. de Sala Boadella, c. Hospital, 
c. de Montcada, pl. d’El Mirador, pl. 
Major, pl. Vella, c. de Sant Miquel, c. de 
la Mina, c. de les Roques, c. de Soledat 
i, finalment, pl. Lluís Companya, on es 
va dur a terme l’acte principal,amb la 
benvinguda  de torxes al voltant del 

Llum per a Lluís companys

monument d’homenatge a Companys 
que hi ha sempre present a la plaça. 
A continuació, el músic Pau Tarruell 
va interpretar, a la veu i guitarra, els 
temes ‘Corren’ dels Gossos i ‘Llença’t’ 
de La’x’n Busto.

Seguidament, els actors Joan 
Solé i Ramon Permanyer van escenifi-

 M. Antúnez

car la sentència de mort a Companys. 
Finalment, altre cop a la guitarra, Tar-
ruell va convidar els assistents a can-
tar plegats ‘El cant dels Segadors’. 
L’acte va finalitzar amb l’ofrena flo-
ral al monument a Lluís Companys, 
dipositant tothom qui el portava en 
mà, un clavell vermell. 

Decidim Castellar va encarregar a 
l’equip de govern es confirma que 
“prop de 58 comerços del poble no 
compleixen amb la normativa d’ac-
cessibilitat i s’haurien d’establir me-
sures perquè aquest nombre vagi 
reduint-se a curt i mitjà termini, a 
través de bonificacions”.

Pel que fa a l’entrada a Castellar 
per Sant Feliu del Racó, la candidatu-
ra defensa que cal solucionar la proble-
màtica de congestió del trànsit per a 
aquest mandat. Per  això, proposen es-
tudiar la proposta d’ampliar la carre-
tera fent tres carrils, el cost de la qual 
seria de 500.000 euros, “molt per sota 
de 1.800.000 que era la proposta de 
l’equip de govern”, han especificat.

Respecte l’àmbit de Joventut 
destaquen que des del tancament 
de l’Espai Jove “no s’ha fet cap mo-
viment per trobar un nou equipa-
ment municipal per a joves”. Han 
afegit que la dotació que reben col-
lectius com Vilabarrakes estan “in-
frafinançats”. Precisament aquests 
temes són els que tractarà Decidim 
en l’assemblea de demà dissabte 22, 
a les 10.30 h a la Sala d’Actes d’El Mi-
rador.   || rEdacciÓ
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medi ambient

Dilluns es va signar el conveni mitjan-
çant el qual el Consorci Besòs Tordera 
assumirà la competència del sanejament 
en alta del municipi. L’acord suposa que 
aquest organisme gestionarà a partir 

El consorci besòs gestionarà la depuradora
L’organisme es farà càrrec de 3 estacions de bombament i de 8,3 quilòmetres de col·lectors en alta

AJUNtAMENt | Edar

d’ara l’estació depuradora d’aigües residu-
als (EDAR), tres estacions de bombament 
i 8,347 quilòmetres de col·lectors en alta.
L’acte de signatura va comptar amb l’as-
sistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, i 
del president del Consorci Besòs Torde-
ra, Sergi Mingote, a més dels regidors de 
Sostenibilitat i Medi Natural, Aleix Cana-

lís, i de Planejament, Pepe González, i del 
gerent del Consorci, Albert Solà.

La gestió del sistema implica les se-
güents funcions: l’operació, manteniment 
i reposició de les obres i instal·lacions de 
sanejament en alta; la intervenció admi-
nistrativa dels abocaments al sistema, 
que inclou l’autorització d’abocament, la 
inspecció, la sanció i el rescabalament de 
sobrecostos d’explotació; i la intervenció 
administrativa de les connexions de nous 
cabals al sistema.

Durant l’acte, Giménez va remarcar 
la importància d’aquest acord en l’aposta 
per “garantir el sanejament de les ai-
gües i la qualitat de l’aigua del riu Ri-
poll” i que l’acord era especialment in-
teressant per “la capacitat inspectora 
que suposa”. Giménez va recordar que 
l’Ajuntament impulsarà la redacció del 
Pla Especial del riu Ripoll, que pretén 
posar en valor l’entorn fluvial. Per la seva 
banda, el president del Consorci Besòs 
Tordera, Sergi Mingote, va destacar que 
és “tot un honor assumir la responsa-
bilitat per l’excel·lència de les aigües”. 

Segons Mingote, l’acord és un pas 
més “en la qualitat de l’aigua i en la 
tasca de control i d’assessorament al 
teixit industrial”. “Es tracta de viure 

de cara al riu per tenir-lo més viu i més 
net, de recuperar indrets i connectivi-
tats i poder aprofitar els entorns flu-
vials”, va afegir.

56 ens consorciats

Castellar del Vallès forma part del Con-
sorci Besòs Tordera, com a municipi con-
sorciat, des de novembre de 2008. Actu-
alment, el Consorci té les competències 
del sanejament en alta d’una quarante-
na de municipis i, amb la de Castellar del 
Vallès, gestiona 17 depuradores.

El Consorci  Besòs Tordera està inte-
grat per 56 ens, dels quals 52 són municipis 
del Barcelonès, Osona, Vallès Occidental 
i Vallès Oriental, amb una població al vol-
tant de 2.400.000 habitants. La resta són 
la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, el Consell Comar-
cal del Vallès Oriental i el Consorci per a 
la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

Les línies d’actuació del Consorci 
són el sanejament en baixa (clavegue-
rams municipals), el sanejament en alta 
(control d’abocaments, col·lectors, bom-
baments i estacions depuradores d’aigües 
residuals -EDAR’s-), la millora del medi 
fluvial, la promoció i educació ambiental 
i el suport als ens consorciats.  

Habitants. És 
la població a la 

qual dóna servei 
el Consorci 

Besòs tordera

MILIONS

2,4

L’alcalde, Ignasi giménez, i el president del Consorci Besòs tordera, Sergi Mingote. || cedida

  Jordi Rius

Nota: aquest nou servei és una prolongació de la 
línia existent Sabadell-Barcelona. Podeu consultar 
al web www.castellarvalles.cat els horaris de pas 
per les parades de Sabadell.

Inici: 
2 de novembre de 2016
Feiners de dl. a dv. (excepte agost)

Nou servei
de bus al 
municipi

Línia e1 
Castellar
del Vallès Sabadell Barcelona

Ctra. Sabadell
C. Alfons Gubern

Ctra. Sabadell
Bages

Pl Concòrdia Eix Macià
Embarcador

Rda. Ponent
Pl Catalunya Av Meridiana 

Felip II 
(La Sagrera)

Av Meridiana 
Escòcia 
(Fabra i Puig)

De Castellar a Barcelona
Matí: 5.45 - 6.15 - 6.30 - 7.00 
Tarda: 16.50 - 17.05 - 17.20 - 17.35 
Horaris d’arribada a Barcelona (La Sagrera):
Matí: 6.30 - 7.00 - 7.15 - 7.50
Tarda: 17.45 - 18.00 - 18.20 - 18.35
*2a parada a ctra. de Sabadell – Bages 2 min. més tard

De Barcelona a Castellar
Matí: 6.15 
Tarda: 16.00 - 16.15 - 16.30 - 16.45 - 
Vespre: 20.25 - 20.40 - 21.00 - 21.20 h
Horaris d’arribada a Castellar:
Matí: 7.00
Tarda: 16.50 - 17.05 - 17.20  - 17.35
Vespre: 21.15 - 21.30 - 21.50  - 22.15
*2a parada a estació d’autobusos Fabra i Puig 5 min més tard
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La Farmàcia Casanovas (Avinguda 
Sant Esteve, 3) participa a la campa-
nya Súmate al Rosa de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer (AECC) 
en motiu del Dia Mundial del Càncer 
de Mama. Així, fins aquest diven-
dres han instal·lat a la farmàcia una 
taula informativa de l’AECC on es 
venen productes de l’associació per 
recaptar diners per a la investigació, 
sensibilització i prevenció d’aquesta 
malaltia. A l’establiment es podran 
adquirir samarrates i ulleres de sol 
a 5 euros cada article per col·laborar 
amb la campanya, o bé fer una apor-
tació lliure a la guardiola de l’AECC. 
Des de la Farmàcia Casanovas asse-
guren que de moment els clients estan 
col·laborant a bon ritme amb la causa.   

En cas que s’exhaureixin, tant les 
samarretes com les ulleres de sol es-
pecialment dissenyades per a la cam-
panya es poden adquirir a través del 
portal http://sumatealrosa.com. Des 
de l’AECC demanen que com a mos-
tra de suport tothom que compri les 
ulleres o les samarretes es faci un sel-
fie i el pengi a xarxes socials amb l’eti-
queta #sumatealrosa.  ||  RedacciÓ

Campanya 
‘Súmate 
al rosa’

Dimecres, 19 d’octubre, es va cele-
brar arreu del món el Dia Mundial 
contra el Càncer de Mama. Una ma-
laltia que toca molt de prop les dones, 
ja que l’estadística confirma que una 
de cada 8 a 10 dones patirà un càn-
cer de mama al llarg de la seva vida. 
Gràcies a la prevenció i la detecció 
precoç la supervivència ha passat 
en l’última dècada del 60% al 85%, a 
més de millorar en un percentatge 
molt alt la qualitat de vida de les pa-
cients mitjançant tractaments més 
conservadors i poc mutilants.

La junta local de l’Associació 
Catalunya contra el Càncer (AECC), 
ubicada al PIPAD de la plaça Major, 
ha preparat activitats gratuïtes per 
aquest diumenge, 23 d’octubre a la 
plaça d’El Mirador. A les 10.30 h 
l’Emma Vázquez i Helena Cabru-
ja oferiran una classe de Ioga. A 
les 12 h, Núria Estrada, omplirà de 
ritme la plaça amb una master class 
de zumba. La presidenta de l’enti-
tat a Castellar, Maria Jesus Porras 
assegura que amb aquesta jornada 

jornada contra el càncer de mama

M. Jesús Porras és la presidenta de la secció local de l’AECC des de fa 10 anys || c. d. 

catalunya contra el càncer organitza diumenge al matí dues activitats per recaptar diners

pretenen “donar difusió a aquest 
tema, sensibilitzar-nos amb el càn-
cer de mama i les persones afecta-
des. Posarem a la venda produc-
tes com ulleres i samarretes, i els 
diners recaptats aniran a parar a 
l’AECC”. Aquesta associació des-

 Cristina Domene

SALUt | dia munciaL càncEr dE mama

taca, sobretot, per dedicar-se i in-
vertit els diners recaptats en inves-
tigació sobre el càncer”.

Des de l’AEC ofereixen suport 
psicològic professional i gratuït per 
als pacients de càncer i les seves fa-
mílies. Ara, a més, han impulsat un 

taller de ioga continuat, que tin-
drà lloc al Centre d’Atenció Pri-
mària de Castellar i que s’oferirà 
com a prescripció social. “L’Ajun-
tament de Castellar dóna uns 
ajuts a les associacions, nos-
altres l’aprofitem per muntar 
un taller de ioga per a persones 
afectades o familiars. En princi-
pi, es faran al CAP, però estem 
buscant un altre lloc perquè la 
idea és fer el taller d’una manera 
continuada”, explica la presiden-
ta Porras, que fa 13 anys que està 
vinculada  a l’entitat castellarenca. 

Altres actes puntuals que es 
realitzen des de la junta local són 
les col·lectes que fan per Festa 
Major, tant de Castellar del Va-
llès com de Sant Feliu del Racó. 
Enguany, entre totes dues col-
lectes han recaptat 2.500 euros. 
“Volem donar les gràcies a tots 
els que col·laboren en el dia de la 
col·lecta i també als voluntaris 
que surten amb les guardioles”.
També és ja una tradició la Lote-
ria de Nadal, “molta gent espe-
ra la venda de la nostra loteria 
de Nadal”.  

LLUItA CONtRA EL CàNCER | 
Farmàcia casanovas
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divendres 21, de 16 a 19 h
plaça de la Fàbrica nova

Especial 
LA TARDA
a la Mostra 
gastronòmica

Vine i participa!

actualitat

aparatós accident 
d’un ciclista 

Dissabte passat al matí, es va produir un accident d’un ciclista al camí de 
Can Cadafalch, punt on s’han produït nombrosos accidents de bicicleta 
de muntanya. “El ciclista es va desvia pel camí de les Roques d’Aguilar, 
en direcció a la urbanització del Balcó. Allà va caure i es va trencar la 
tíbia i es va dislocar l’espatlla. Tenia diverses contusions”, detalla Cisco 
Altarriba, cap dels Bombers Voluntaris de Castellar. En concret, segons 
informen els bombers voluntaris l’home ferit va ser atès en un primer 
moment per emergències mèdiques del 061 i va ser traslladat en heli-
còpter a l’hospital Taulí de Sabadell per ser atès de les ferides sofer-
tes. Es tracta d’un veí de Terrassa. Els Bombers també van haver de fer 
una sortida a la B-124 dissabte per una topada entre dos vehicles, acci-
dent que es va saldar amb un ferit lleu, explica Altarriba.  || RedacciÓ 

Els Servei d’Emergències Mèdiques atén el ferit. || BoMBeRs de castellaR

Es tracta d’un veí de terrassa que va 
caure dissabte al camí de can cadafalch

SUCCESSOS | accidEnt

Els alumnes que el juny passat van 
acabar 4t d’ESO a l’escola FEDAC 
Castellar van participar en el concurs 
‘Experiència Fotogràfica Internaci-
onal de Monuments’. A finals de se-
tembre, un d’ells, l’Arnau Piñol, va ser 
escollit finalista entre 230 joves. Jun-
tament amb l’escola, va ser guardo-
nat amb una master class que es farà 
a l’emblemàtic espai contemporani 
del Pavelló Mies Van der Rohe de Bar-
celona. Arnau Piñol va fer la fotogra-
fia premiada des dels terrats de la ca-
tedral de Barcelona.
Segons ha explicat la professora de 
Plàstica, Gemma Vitolo, “aquesta ex-
periència és el resultat d’un treball 
vivencial que es va realitzar en una 
sortida escolar a Barcelona. La tasca 
encarregada als alumnes consistia 
en representar el patrimoni històric 
visitat, mitjançant tècniques artísti-
ques molt diverses: el dibuix, la pin-
tura i la fotografia. L’Arnau Piñol va 
fer la fotografia premiada des dels 

EDUCACIÓ | guardÓ

JOC | prEmi

Premi  per a FEDAC 
Castellar  al concurs 
de fotografia EFIM 

La Quiniela de futbol del passat dia 16 d’octubre de 2016 va tenir una catorzena de 
butlletes premiades de Primera Categoria -és a dir, 14 encerts-. Una d’aquestes ca-
torze butlletes guardonades amb la primera categoria va ser validada al punt de 
venda número 14.165 de Castellar del Vallès, situat al carrer de Sant Pere d’Ullas-
tre, 1, l’única administració oficial de venda de loteries del municipi. Cada encer-
tant de Primera Categoria té un premi d’un total de 68.999,94 euros.  || RedacciÓ

Es premia una Quiniela de futbol a 
Castellar amb catorze encerts 

Arnau Piñol amb la seva professora 

de Plàstica, gemma Vitolo || cedida

terrats de la catedral de Barcelona. 
Gràcies a l’enfoc creatiu de l’alum-
ne, podem viure el temps passat en el 
nostre present. I a més, podem pro-
jectar cap el futur la nostra percep-
ció, a través de les xarxes socials de 
l’instagram, que ens donen l’oportu-
nitat de fer extensible el nostre patri-
moni i la nostra identitat, a nivell in-
ternacional”.  || M. antún ez

OBItUARI | 1937-2016

Joan Pujals: adéu a 
un entranyable veí 
del carrer Major

El castellarenc -veí del carrer Major- 
Joan Pujals va morir la matinada del 
dimarts passat als 78 anys d’edat a 
causa de complicacions irreparables 
durant una operació. Home de gran 
activitat en la vida pública castella-
renca, era el responsable de l’Aula 

BREUS

Pujals era col·laborador de Ràdio 

Castellar i L’ACtUAL. || aRxiu

d’Informàtica del Casal Catalunya, 
col·laborador veterà de Ràdio Caste-
llar (com el programa ‘La carpeta de 
l’avi’) i també del setmanari L’Actual, 
membre actiu al Vine i Camina +60 
que organitza la regidoria de Gent 
Gran i una persona molt estimada i 
coneguda al municipi. Com a històric 
veí del carrer Major també estava im-
plicat en l’organització de la festa de 
Carnaval del carrer. 
L’enterrament va tenir lloc dijous 
passat a les 16.30 hores a l’església 
de Sant Esteve.   || RedacciÓ
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ENSENYAMENt | conciLiaciÓ LaboraL

La reforma horària podria ser una re-
alitat a les escoles de Catalunya el se-
tembre de 2017. Així ho va assegurar 
el juliol passat el diputat i president 
del Consell Assessor per a la Refor-
ma Horària, Fabián Mohedano. La 
racionalització dels horaris compta 
el suport del Parlament. 

En aquest sentit, la Plataforma 
per la Reforma Horària, que ha im-
pulsat el projecte, està treballant per 
“generar un consens social i polí-

  Rocío gómez 

Les ampa del sol i Lluna i Emili carles - tolrà estan a favor de la mesura 

La reforma horària a debat  

tic ampli que permeti presentar 
estratègies concretes” per fer el 
salt al nou paradigma dels horaris 
a Catalunya, més semblant al de la 
resta de països europeus.

Aquesta adaptació horària 
també afectaria als centres esco-
lars, que segurament haurien d’op-
tar per una jornada intensiva. De 
moment, a Castellar del Vallès les 
AMPA de les  escoles El Sol i Lluna, 
i l’Emili Carles-Tolrà s’han mostrat 
a favor d’aquest replantejament ho-
rari.  “Volem impulsar un debat 
obert a tota la comunitat educa-

tiva des de la perspectiva dels pe-
dagogs i els mestres, perquè ens 
puguin assessorar. Volem que ens 
expliquin pros i contres, que tot-
hom hi pugui dir la seva. I un cop 
tinguem aquesta informació, deci-
dir”, explica Txell Gràcia, membre 
de la Federació Interampa i, en con-
cret, de la comissió que vol impulsar 
la reforma horària al pròxim curs. 
“Els nens i nenes farien les matei-
xes hores de classe però distribu-
ïdes de manera diferent, sense la 
pausa del menjador, que es faria 
al final. Això no afectaria a les ex-
traescolars ni a l’acollida”, apun-
ta la membre d’Interampa. 

La reforma horària també hau-
ria d’abordar els horaris laborals, per 
tal d’afavorir la conciliació de feina, 
família i oci. Des de la plataforma 
apunten que es tractaria d’un reor-
denament global “en tots els sectors 
com l’administratiu, cultural, co-
mercial i escolar”. Gràcia coincideix 
amb aquesta afirmació i afegeix que 
“si els pares i mares treballen fins 
tard, perquè els horaris laborals 
són així, no podran arribar abans 
a casa per compartir una estona 
amb els seus fills. S’ha de buscar 
la conciliació laboral i familiar”.

 Entre les propostes de laPlata-
forma per la  Reforma Horària des-
taquen d’una banda recuperar les 
dues hores de desfàs horari en rela-
ció a la resta del món, impulsar una 
nova cultura del temps amb models 
més flexibles per atendre les noves 
complexitats socials i  recuperar el 
fus horari GMT. Una imatge d’una classe de l’escola Emili Carles-tolrà || aRxiu

tots apuntats al 
servei de núvol digital

El núvol o el Cloud és com es co-
neix el conjunt de serveis i recur-
sos propis de la nova generació 
d’Internet on es poden trobar allot-
jades moltes aplicacions informà-
tiques gratuïtes. Dilluns va comen-
çar un curs de tres dies al Centre 
de Serveis per donar a conèixer 
tots aquests recursos a una vinte-
na d’empresaris.

El ponent del curs, Fabio Bu-
glalla, va explicar que no ens ado-
nem que al núvol hi podem trobar 
tot de recursos gratuïts que “ens 
permetrà treballar d’una ma-
nera més eficaç, ja que evita du-
plicitats i permet compartir in-

formació entre persones de la 
mateixa empresa”

Al curs, es mostren eines per 
a la comunicació, de productivitat 
i de màrqueting i vendes vincula-
des a Google, “una plataforma 
gratuïta i alternativa a Micro-
soft amb solucions per treure 
el millor profit de les potencia-
litats del núvol”, apunta Buglalla.

Dimecres es va parlar d’eines 
de productivitat com l’agenda i el 
caldendari, Google Apps i Google 
drive. Dilluns que ve hi haurà una 
tercera sessió amb eines de màr-
queting i vendes com Zoho CRM, 
Zoho Creator i Zoho SaleIQ.    || J. R.

Fabio Buglalla adreçant-se als empresaris al Centre de Serveis. || J. Rius

una vintena d’empresaris s’interessa  per 
com trobar recursos gratuïts a la xarxa

CENtRE DE SERVEIS | curs
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podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. Màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

opinió

Des de la Pah reivindiquem el dret 
a l’habitatge, comptem amb una co-
missió d’Obra Social per a emparar 
a persones i famílies que necessitin 
d’un sostre. Actualment a Castellar 
del Vallès no s’ha alliberat cap ha-
bitatge “ocupat” ja que no ha sigut 
necessari. Les ocupacions incívi-
ques que s’han anat produint d’un 
temps cap aquí no estan recolzades 
per la PAH, ni tampoc s’ha ofert in-
formació a cap persona que l’hagi 
sol·licitat. Des de la Pah es recoma-
na seguir una sèrie de passos, acom-
panyats sempre per l’administració 
què és la que té que donar solució 
al problema de l’Habitatge Social, 
per tant seguim una sèrie de pau-
tes abans d’alliberar habitatges, 
sent aquest l’últim recurs.
Ni cases sense gent, ni gent sense 
cases.

La PAH Castellar aclareix

 PAH Castelar

 PDECat  Castellar

 Decidim Castellar

i algú tenia algun dubte 
sobre l’absurditat de la 
interpretació que es fa 
de la Constitució espa-
nyola, ara ja no.

Fa un parell de setmanes ens arri-
bava que el Tribunal Constitucional 
havia anul·lat parcialment, a peti-
ció del Govern espanyol, la llei ca-
talana de la igualtat entre homes i 
dones. El missatge no fou gaire di-
ferent al que l’alt tribunal està re-
petint-nos mes rere mes: el nos-
tre progressisme i voluntat de ser 
capdavanters a Europa no tenen 
cabuda dins el marc constitucio-
nal espanyol; si la resta d’Espanya 
vol seguir legislant polítiques del 
s. XX els catalans tenen l’obligació 
de conformar-se.
Aquestajustificació és la mateixa 
que se’ns va donar en matèria de po-
bresa energètica ara fa uns mesos, 

l passat dissabte 15 
d’octubre, s’acompli-
en els 76 anys de l’afu-
sellament de l’expresi-
dent de Catalunya, Lluís 

Companys, als albors de la dictadura 
franquista. A Castellar, com a tants 
altres municipis de Catalunya, s’hi va 
dur a terme un senzill acte d’home-

S

E

És anticonstitucional que 
les dones catalanes siguin 
més iguals als homes que 
les dones espanyoles

Homenatge a Lluís 
Companys

en matèria de prevenció de desno-
naments o en matèria de impostos 
als bancs. És –en altres paraules–
una part inalienable del gran privi-
legi de ser espanyols que obtenim a 
canvi de la nostra contribució eco-
nòmica a la resta, com a catalans, 
d’aproximadament 4-6€ al dia per 
català en impostos que no tornen 
mai a Catalunya (dades oficials).
Normalment, aquest tipus de sen-
tència té un missatge desagradable: 
és anticonstitucional que, per mèrit 
propi, els catalans siguem més feli-
ços que la resta d’espanyols. En el 
cas de la llei catalana de la igualtat 
de gènere, però, la sentència és, a 
més, paradoxal: se’ns recrimina que 
vulguem que les nostres ciutadanes 
siguin més iguals als nostres ciu-
tadans en nom de la igualtat entre 
els espanyols. Amb missatges tan 
absurds, no és d’estranyar que el 
primer en incomplir les sentènci-
es del Constitucional sigui el Go-
vern espanyol.
Tenint en compte tot això, és ine-
vitable preguntar-se: ¿Esperar-se 
a que l’establishment espanyol ar-
ribi a la conclusió que la igualtat 
entre dones i homes és necessària, continua a la pàgina 11

21ª Trobada d’exalumnes del col·legi ‘el Casal’

El passat divendres 14 d’octubre, es va celebrar la 21ª trobada d’exalumnes del  Col·legi “El Casal” nascuts els anys 
56,57 i 58, ja són 21 anys consecutius que es celebra aquesta trobada que va començar amb els exalumnes nascuts 
el any 56 i que en els transcurs dels anys s’han afegit dos cursos més, aquest any per casualitat n’érem 21, els ma-
teixos que els anys de la trobada, és l’any que assisteixen més exalumnes, des de fa uns anys el fer un grup de What-
sapp ha ajudat ha incrementar el grup, la trobada sempre es fa a mitjans d’octubre,
Aquest any, la trobada ha consistit en un sopar al Restaurant Airesol i després un bon còctel a la Cocteleria Bos-
ton de Castellar!!  || Joan Juni

8.464 ciutadans, el 29,7% del cens, 
van votar mantenir-lo com està. 
Per alguns va ser cinisme soteme-
tre el futur d’un monumnet fran-
quista a un exercici de democràcia 
participativa.
El 68,3% dels vots van elegir el man-
teniment del monument. Un monu-
ment històric a part de qui el va fi-
nançar: Franco.
Continua encara pendent una nova 
consulta o decisió del Consistori 
d’aquí 2 anys i mig quan acabi, per 
o bé retirar-lo o museïtzar-lo.
Queden dos any i mig per finalitzar 
el mandat de l’actual alcalde. Des-
prés podrà decidir-se, altre cop el 
futur d’aquest monument.
Estic emocionalment molt pendent 
perquè hi vaig treballar en la seva 
il·luminació.

Què faran amb el 
monument de Tortosa?

 Antoni Comas

natge. Al voltant d’unes cent perso-
nes es trobaren a partir de 2/4 de 8 de 
la tarda a la plaça del Mercat des d’on 
s’inicià una Marxa de Torxes en direc-
ció a la Plaça Lluís Companys. Un cop 
arribats allà i en el lloc on hi ha ubica-
da l’obra escultòrica que representa la 
imatge del seu afusellament, s’hi dugué 
a terme en primer lloc l’actuació d’en 
Pau Tarruell, i a continuació una lectu-
ra teatralitzada per part d’en Joan Solé 
i Ramon Permanyer. Així doncs i, des-
prés d’una breu presentació de l’acte a 
càrrec de la Marina Antúnez, en Pau 
Tarruell, acompanyat a la guitarra, va 
interpretar dues cançons ben conegu-
des per tots, “Llença’t” de Lax’n’Bus-
to i “Corren” dels Gossos. Va justificar 
l’elecció d’aquestes dues cançons, i no 
de cançons més pròpiament dites tra-
dicionals, argumentant que de fet podi-
en ja considerar-se realment cançons 
pròpies del cançoner popular català, a 
part d’identificar-hi en elles actituds i 

és el més raonable o el més estúpid? 
¿Tenim cap obligació moral a obeir 
una Constitució que –en la forma 
d’un Estat– ens repeteix sistemà-
ticament que no comptem com a 
ciutadans?

imatges que ben bé podien aplicar-se 
a la memòria d’en Lluís Companys. A 
continuació es va fer lectura del dis-
curs que Companys féu al balcó de la 
Generalitat el 3 de març de 1936 inter-
calant-lo amb la sentència de mort que 
rebé el 9 de febrer de 1939. No cal ni dir 
que es tractava de fer palès el contrast 
entre la il·lusionada passió de Lluís 
Companys i la fredor burocràtica de la 
seva sentència de mort. Seguidament 
i, acompanyats per la guitarra de Tar-
ruell tots els assistents cantaren “Els 
Segadors”. Val a dir també que durant 
tot l’acte els participants mantingue-
ren llurs torxes degudament enceses, 
fet que donava solemnitat a l’esdeveni-
ment. Finalment es féu una ofrena flo-
ral i es donà per acabat l’homenatge. 
Des de Decidim, i havent format part 
de la Comissió organitzadora de l’ho-
menatge, ens congratulem que Caste-

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Si busques feina contac-
ta amb el Servei Local 
d’Ocupació:

C. de Portugal, 2C
Horari: de dilluns a divendres, 
de 9 a 13.30 hores
Tel. 93 714 40 40

www.facebook.com/castellarvalles
www.castellarvalles.cat 
(ofertes de treball de Xaloc)

· Impressor/a d’etiquetes
· Auxiliar de gerontologia
· Inside Sales Engineer
· Monitor/a activitats esportives dirigides
· Electricista instal·lador/a
· Electromecànic/a oficial
· Farmacèutic/a
· Delineant industrial
· Cambrer/a / Cuiner/a
· Professors/es educació infantil o primària nivell anglès molt alt
· Lampista autònom

Setmana del 12 al 19 d’octubre
Es necessita:
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opinió

iu la saviesa popular: 
“en els marges és on 
cal buscar les herbes 
més delicades”. I és, 
acompanyat per aques-

tes paraules, com m’imagino Miquel 
Torrecilla quan me’l trobo passejant 
pels voltants de Castellar del Vallès, 
camí de Sant Pere Ullastre o de l’er-
mita de Togores. 
Hi ha en la seva pintura un reflex de 
les troballes que ha anat descobrint 
en la natura. La mirada del pintor, com 
el Fèlix de Ramon Llull, experimenta 
aquest meravellar-se davant “de les 
meravelles qui són en lo món”. I és pot-
ser en els marges, amb el magma ca-
òtic d’herbes i flors silvestres, que re-
sulten insignificants per als que vivim 
distrets, on l’artista endevina un sentit 
i se sent corprès per l’emoció. I el sen-
tit i l’emoció, en el seu cas, diria que 
no tenen res a veure amb la mística o 
amb la revelació d’un presumpte se-
cret de la naturalesa. És més aviat la 
fascinació per l’espectacle de la vida 
que es fa present en aquests territo-
ris marginals, ignorats, que no merei-
xen la nostra atenció: en les formes, en 
els colors, en el moviment,… Com diu 
Miquel Torrecilla: aquest espai “(…) 
sempre em dóna una lliçó de convi-
vència” i el commou “(…) tota vari-
etat de flora lluitant contra el medi i 
constituint una visió creativa i plàs-
tica natural”. 
Nascut a Sabadell (1947), Miquel Tor-
recilla sent la passió per la pintura 
des de molt jove. Fa estudis a l’Escola 
Massana i aconsegueix premi i beca 

  Vejam. || Joan Mundet

Miquel Torrecilla, el pintor 
que il·lumina la natura

D PLAÇA MAJOR

ANtON CARBONELL
Professor de literatura del 

“Col•lectiu Pere Quart”

 M. Antònia Puig*

vui en dia, es demana a 
totes les persones que 
configuren la nostra so-
cietat una millor compe-A

Pla d’impuls de l’anglès a 
l’escola

tència lingüística en altres idiomes, a 
més dels que ja parlem aquí. Caminem 
cap a societats plurilíngüístiques, on la 
riquesa de llengües diferents a la nos-
tra, ens aporten i ens enriqueixen en la 
visió d’un món divers i en constant evo-
lució.  Cada vegada es reclama a l’alum-
nat una millor competència de l’anglès 
i les famílies en són més conscients que 
el coneixement d’aquesta llengua és im-
prescindible pels seus fills i filles. 
Els infants en edats primerenques tenen 
unes capacitats que li faciliten l’aprenen-
tatge d’altres llengües, però hi ha d’en-
trar en contacte i alhora ha de sentir 
la necessitat d’utilitzar-la per comuni-
car-se. Una necessitat bàsica que tenim 
tots i totes i és el veritable sentit de les 
llengües: la comunicació. Els infants 
més petits tenen més facilitat per cap-
tar la fonètica i la música d’un idioma. 
Però l’aprenentatge d’una llengua, d’un 
idioma, és més que el so i la seva melo-
dia, consta d’una gramàtica i un voca-
bulari que es pot assolir treballant a 
qualsevol edat. 
L’objectiu del projecte que endeguem 
enguany, impulsat per l’Ajuntament, en 
col·laboració amb els Serveis Territo-
rials del Vallès, Serveis educatius zona 
VIII, i els centres educatius, té la volun-
tat de promoure l’ús de la llengua angle-
sa al municipi de Castellar. 
Està pensat per desenvolupar-lo a tra-
vés d’accions, buscant i creant entorns, 
perquè els ciutadans i ciutadanes de 

continua de la pàgina 10

per al primer curs d’Arts Aplicades. 
Amb el mestratge de Jaume Merca-
dé, d’Alfons Gubern, de Ramon Noè, 
va a la recerca d’un llenguatge propi 
dins el camp de la pintura figurativa 
del paisatge. Amb el pinzell a la mà, 
s’allibera “de l’angoixant tasca crea-
tiva que suposa el meu treball profes-
sional de dissenyador gràfic”, sotmès 
als imperatius comercials. I, alhora, 
crea un espai propi, sense tensions, 
per aplicar-se a la pura contempla-
ció de la naturalesa.
Però hi ha una qualitat pròpia del llen-
guatge pictòric de Miquel Torrecilla 

que arriba intensament a l’especta-
dor dels seus quadres. I és la força 
i el misteri de la llum, que és font de 
vida i d’enlluernament. Com a artis-
ta que entén la seva obra com a via de 
comunicació amb els altres i, també, 
com a descoberta del seu món interi-
or, resulta conmovedor apreciar com 
s’aplica a il·luminar la vegetació més 
humil, la figura escultòrica d’una oli-
vera, l’estesa dels camps de blat, l’es-
pectacular florida primaveral, el camí 
que es perd a l’horitzó, la presència 
càlida del bosc o la majestuositat de 
les muntanyes. Fa l’efecte que com 

a pintor ha sabut afinar i educar la 
mirada per transmetre l’emoció de 
l’instant, del moment màgic en què 
la llum dóna una estranya existència 
a l’entorn natural que ens acompanya 
i ens aconsola.
¿Qui no voldria tenir aquesta capa-
citat de meravellar-se davant de la 
vegetació més senzilla i davant de la 
panoràmica més imponent del nostre 
paisatge? Sortosament la pintura de 
Miquel Torrecilla existeix per fer-nos 
arribar aquesta necessitat d’instru-
ir la nostra percepció visual i emoti-
va de la natura.

llar formi part dels municipis que any 
rere any recorden i reten homenatge 
a una figura tant important i signifi-
cativa en la història de Catalunya. I 
tanmateix volem agrair i destacar la 
sentida i serena participació de tots 
els assistents, ja que són ells els que 
donen sentit i valor a l’acte.    

Castellar i especialment els nostres in-
fants i joves sentin la necessitat d’apren-
dre a comunicar-se en una llengua di-
ferent a la pròpia, complementant i 
ampliant les actuacions que ja realitzen 
serveis del nostre municipi a l’hora de 
posar en contacte els vilatans i vilata-
nes amb la llengua anglesa.Amb l’esta-
ment educatiu s’ha treballat una propos-
ta per incorporar auxiliars de conversa 
on es donarà suport lingüístic a les acti-
vitats programades pel tutor/a a l’aula. 
La Guia Didàctica oferta activitats en 
anglès con visites al mercat o la deixa-
lleria, la Ludoteca Les Tres Moreres 
s’afegeix a l’impuls, introduint propos-
tes noves com “l’Anglès amb família” i 
“Juguem en anglès” on els assistents 
podran expressar-se en aquesta llen-
gua a través del joc en un ambient dis-
tès i divertit, que sigui facilitador per 
parlar en aquest idioma. 
La nostra voluntat és la de consolidar 
aquestes propostes i anar incorporant 
noves actuacions amb l’objectiu de con-
tribuir a canviar realitats i progressar en 
la igualtat d’oportunitats.Encoratgem 
als ciutadans i ciutadanes a utilitzar i 
gaudir d’aquestes noves oportunitats 
que ens aproparan més a una nova re-
alitat plurilingüe, que ens farà més rics 
en coneixements i ens facilitarà un en-
torn d’aprenentatge d’altres llengües, 
especialment de l’anglès.
* Regidora d’Educació, 

Formació i Ocupació

 Gerard Quevedo*

l passat 15 d’octubre, 
entre 150 i 200 perso-
nes pertanyents a di-
verses entitats de la so-

cietat civil i formacions polítiques de 
Castellar, vàrem anar en processó de 
torxes des de la Plaça del Mercat fins 
a la de Lluís Companys per retre un 
sentit i emotiu homenatge al president 
màrtir, en el 76è aniversari del seu afu-
sellament. Fou un acte realment uni-
tari, en el qual no es sentí cap veu dis-
cordant ni cap proclama partidista i, 
tant la presentadora com els lectors 
de la sentència de mort i del discurs 
de Companys des del balcó de la Ge-
neralitat, i el músic que va fer cantar 
els assistents, amb l’acompanyament 

E
Unitat, de veritat

de la seva guitarra, dugueren a terme 
una tasca impecable. La manifestació 
acabà amb un ofrena floral al monu-
ment a Companys i el cant dels Sega-
dors, a càrrec de tots els presents. Jo 
assistia per primera vegada a aques-
ta concentració al poble on ara visc i 
vaig quedar realment impressionat.
En tornar a casa, només un pensament 
em va fer minvar l’eufòria de l’èxit de 
la trobada: com la història, després de 
gairebé vuit dècades, es va repetint. El 
darrer dimarts, ens ho confirmà, des 
de la tribuna de l’Auditori castellarenc, 
l’eminent historiador Borja de Riquer. 
Segons aquest catedràtic, convidat per 
l’Aula de casa nostra a impartir una 
conferència sobre la relació entre els 
catalans i Espanya –millor dit, entre el 
poble de Catalunya i el poder de l’Es-
tat-, des de finals del Segle XIX, s’està 
produint a Espanya un procés recen-
tralitzador, que té com a objectiu essen-
cial el d’anar contra Catalunya, i que 
es fa molt més evident en moments de 
debilitat política i institucional a Ma-
drid, com són els actuals. 
En efecte, ara també tenim un expresi-
dent de la Generalitat i dues ex conselle-
res que hauran de seure a la banqueta 
dels acusats. No s’hauran d’enfrontar 
a la pena capital, ni tan sols a les de pri-
vació de llibertat. Però sí que aquest fet 
esdevindrà un nou atac a la llibertat de 
tot un poble, que va voler expressar de 
manera democràtica la seva opinió. 

Després vindrà, potser, el torn d’un 
altre ex conseller, ara diputat a Corts, 
i, molt especialment, d’una figura tan 
representativa de la sobirania popular 
com és la presidenta del Parlament de 
Catalunya que, a més fou elegida per 
a aquest càrrec després d’haver diri-
git durant tres anys una de les enti-
tats cíviques més actives en favor del 
dret de la ciutadania catalana a triar el 
seu futur. Per tant, una dona del poble 
i per al poble, que s’ha convertit en el 
blanc de la diana de tots els que volen 
negar-nos aquell dret.
Em quedà, però, el consol de l’energia 
i l’esperança de les paraules de Com-
panys que aquell dia acabava d’escol-
tar: “tornarem a lluitar, tornarem a 
sofrir, tornarem a vèncer!” És l’etern 
destí d’un poble com el nostre i avui, 
una vegada més, aquesta frase consti-
tueix el nostre principal ideari.
*ERC Castellar
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moltes gr  cies  
per llegir-nos!

publicitat

Espai d’Entitats Castellarenques

+ INFO:
www.castellarvalles.cat, www.clubci-
nemacastellar.com

INSCRIPCIONS AL NOU CURS 

colònies i esplai xiribec ha obert les 
inscripcions per participar a les ac-
tivitats organitzades en el curs del 
50è aniversari de l’entitat.

podeu passar per l’esplai (pg. tolrà, 
18, davant pl. Francesc Macià) per 
demanar informació o formalit-
zar la inscripció els dimecres i di-
vendres de 18 a 19 h, o trucar al tel. 
638 17 70 50.

+ INFO: 
a/e coloniesiesplaixiribec@gmail.
com; www.coloniesiesplaixiribec.cat 

CINEFòRUM: 
CORAzÓN gIgANtE

Dia: divendres 21 d’octubre
Hora: 21 h
Lloc: auditori Municipal Miquel pont
Vo subtitulada

als 43 anys, Fusi és un inadaptat, 
amb sobrepès i sense xicota. un 
dia rep un cupó per acudir a una 
escola de ball, on coneix a sjöfn, 
una dona solitària, com ell, i amb 
ferides psicològiques. Millor pel-
lícula, actor i guió al Festival de 
tribeca i millor actor al Festival de 
Valladolid.

CCCV i Suport Castellar Colònies i Esplai Xiribec

DONACIÓ DE SANg 

Dies i horaris: diumenge 23 d’oc-
tubre, de 9.30 a 13.30 h; dilluns 24 
d’octubre, de 17 a 20.30 h
lloc: centre excursionista de 
castellar

el Banc de sang i teixits serà a 
castellar els dies 23 i 24 d’oc-
tubre per dur a terme una cam-
panya de recollida de sang. les 
persones interessades, podeu 
apropar-vos al local del cec els 
dies i horaris assenyalats.

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

Banc de sang i teixits

DIA CONtRA 
EL CàNCER DE MAMA 

Dia: diumenge 23 d’octubre
Horari: matí
Lloc: pl. d’el Mirador (en cas de 
pluja, espai tolrà)

per commemorar el dia 
internacional contra el càncer 
de mama, que se celebra cada 
19 d’octubre, l’entitat aecc 
castellar ha organitzat diumenge 
23 d’octubre una classe de ioga 
(10.30 h) i una “masterclass” de 
zumba (12 h). també hi haurà un 
punt d’informació.

+ INFO: www.castellarvalles.cat

AECC Castellar

“LLeGides”, LeCtures 
DRAMAtItzADES 

Homenatge a Montserrat Roig 
i M. Aurèlia Capmany: “Encara 
que sigui mentida”.
l’etc se suma als nombrosos 
actes de reconeixement i reivindi-
cació de les dues escriptores en el 
25è aniversari de la mort d’amb-
dues. el seu llegat compartit són 
algunes de les pàgines brillants de 
la nostra literatura.

Dies i horaris: ds. 22 d’octubre, 
21.30 h; dg. 23 d’octubre, 18.30 h
Lloc: ateneu, sala de petit Format

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

Esbart teatral de Castellar



del 21 al 27 d’octubre de 2016 13

esports

El CB Castellar va caure per 79 a 84 con-
tra el CB Cantaires de Tortosa, en un par-
tit en el qual tot i anar a remolc, va estar 
a punt de remuntar a un minut pel final. 
L’errada d’un dels tirs vitals per empatar, 
va provocar la desfeta final de cinc punts. 
Els groc-i-negres segueixen sense conèi-
xer la victòria a la tercera jornada de lliga.

La visita del Cantaires no arribava 
en el millor moment per l’equip de Car-
les Company, després de sofrir una con-
tundent derrota a domicili enfront del 
Camping Bianya Roser (76-48) en l’últi-
ma jornada de lliga. Tot i això, l’equip cas-
tellarenc arribava a la cita del Puigverd 
amb els deures fets durant la setmana i 
disposats a plantar cara a un dels millors 
equips de la categoria, amb una parella 
d’interiors molt perillosa.

El primer quart, com a la resta de 
partits d’aquesta campanya, era el de tan-
teig entre els dos rivals, acabant només 
dos punts per sota al marcador (20-22). 
Al segon període però, els tortosins ano-
taven cinc punts més que els locals (20-
25) per ampliar l’avantatge en set punts 
al descans (40-47). Els groc-i-negres re-
sistien al parquet els embats del rival i 
s’emportaven a la mitja part una diferèn-
cia remuntable.

Però era a la represa quan arriba-
va el millor quart pels locals, que guanya-
ven l’anotació amb un Albert Germà (23 
punts) estel·lar, recolzat per Marc Algar 
(19) i Ricard Checa (16). La diferència es 
veia reduïda en cinc punts i l’equip tor-
nava a creure en la victòria després de 
la baixada d’intensitat del rival. El Cas-
tellar guanyava el quart (21-19) i enceta-

va els últims 10 minuts, disposat a lluitar 
per la victòria.

L’últim quart era el més mogut del 
partit, amb una dura lluita entre els dos 
equips per emportar-se la victòria, ar-
ribant a l’últim minut amb possibilitats 
d’aconseguir l’empat per la banda caste-
llarenca. L’errada en el tir de David Ju-
nyent quan era sol, condemnava a l’equip 

millora evident, tot i la derrota

El CB Castellar va plantar cara a un dels equips més potents de la categoria, tot i això, no va poder aconseguir la victòria. || Q, pascual

El cb castellar cau contra el cantaires de tortosa (79-84) en un partit on l’equip groc-i-negre va donar la cara 

 Albert San Andrés

a buscar diverses personals, que els de 
Tarragona aprofitaven per marxar de 
cinc punts al lluminós.

“El Cantaires és un equip molt 
equilibrat, amb interiors molt pode-
rosos. Arribaven amb bons resultats i 
nosaltres ho fèiem després d’una dura 
derrota. No ens convenia un partit 
d’anotacions altes, però l’entrega dels 

meus jugadors ha estat espectacular” 
va explicar el tècnic Carles Company. El 
CB Castellar és penúltim del grup dos de 
la Copa Catalunya amb un balanç de zero 
victòries i tres derrotes i només supera al 
Viladecans-Sant Gabriel, equip amb pit-
jor coeficient de punts que el Castellar i 
precisament, el proper rival en lliga pels 
de Carles Company. 

El CB Castellar 
encara no 
coneix la 

victòria aquesta 
temporada

DERROtES

3

Joel Fernández obria el marcador, 
encarrilant el partit, tot i que els 
reusencs tancaven al seu camp 
als locals, amb un sergio Ruiz 
impecable que ho aturava tot. els 
granes van aguantar fins a 10 pel 
final, quan els de Reus van empatar. 

un difícil partit al dani pedrosa de 
castellar era el que esperaven els nois 
de Fidel truyols, tal com van trobar-se. 

el castellar fallava una directa i els 
visitants ho aprofitaven per capgirar 
el lluminós, malbaratant de nou els 
de truyols un penal. el pas endavant 
dels granes per aconseguir l’empat, 
se saldava amb dos gols seguits i la 
segona derrota consecutiva en lliga.

L’HC Castellar resisteix, però 
no evita la derrota (1-4)
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Més informació 
a l’Escola Municipal d’Adults 
(c. Pedrissos, 9, local, tel. 937148355), 
i al web www.castellarvalles.cat

Escola 
Municipal 
d’Adults

Encara 
queden
places

· Graduat en Educació   
 Secundària (GES)

· Preparació per a les proves  
 d’accés a la universitat per a  
 majors de 25 i 45 anys

Cursos de:

esports

un castellarenc al Wrc

En una prova del mundial de 
ral·lis, al final dels cinc dies de 
feina sorgeixen multitud d’anèc-
dotes. Una de les més comenta-
des aquest any, era la presència 
del mecànic més jove del cam-
pionat, el castellarenc Pol Pujol 
(en la foto, segon a l’esquerra del 
pilot Yeray Lemes, de vermell). 
El Pol un vell conegut de l’afició 
del motor de Castellar, va ser 
cridat per l’equip GC Motors-

MOtOR | raL·Lis

  Albert San Andrés port per fer l’assistència a l’an-
dorrà Marcel Besolí. Davant 
la retirada d’aquest, va passar 
a ajudar a dues de les més fer-
mes promeses espanyoles als 
ral·lis: Yeray Lemes, un habi-
tual del Campionat d’Espanya  
i Pepe López, recent guanyador 
de la 208 Rally Cup francesa.

El castellarenc va arribar 
amb la funció de tercer mecànic, 
per fer les feines complementà-
ries. La sorpresa saltava dime-
cres, quan l’equip GCM el crida-
va per formar part de l’equip. 

Sense conèixer en absolut el 
vehicle -un Peugeot 208-  el Pol 
va saber defensar-se a la per-
fecció, cridant fins i tot l’atenció 
dels mitjans de comunicació del 
parc tancat de Salou i gaudint 
dels seus moments de glòria 
amb una entrevista a Catalu-
nya Ràdio. “Ha estat una ex-
periència inoblidable i única. 
He vist fer coses que no creia 
possibles i una professiona-
litat extrema del meu equip, 
que m’ha servit per aprendre 
molt” va explicar a L’Actual. 

pol pujol es converteix en el mecànic més jove del mundial de ral·lis

El Pol Pujol va 
debutar amb 
l’edat justa al 

Mundial de Rallis 

ANYS

18

Un empat sense gols al camp del Berga, serveix perquè la UE Caste-
llar de Juan Antonio Roldán aconsegueixi la vuitena posició al grup 4 
de Segona Catalana. L’equip blanc-i-vermell va acabar el partit amb 10 
homes per l’expulsió de Jairo Díaz (foto) per doble amonestació.   || a.s.a.

El FS Castellar va caure contra el FS Canet (5-6), en un emocionant 
partit que va començar dominant per 2-0, tot i que al descans els del 
Maresme remuntaven el marcador (2-3). Els de Borja Burgos, amb un 
partit menys, ocupen la 15a posició del grup 1 de 3a divisió.  || a.s.a.

FUtBOL | 2a cataLana

FUtSAL | 3a divisiÓ

Empat a Berga (0-0) i vuitens a la lliga

Partidàs sense premi (5-6)

El castellarenc Pol Pujol, de peu, el cinquè per la dreta, amb els companys d’equip. || cedida
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SETMANA 
DEL 
TERROR 
JOVE 
2016
Castellar del Vallès

Més informació: 
tel. 93 714 40 40

castellarjove@castellarvalles.cat
Facebook.com/castellarjove

www.castellarvalles.cat 

Dijous 27 d’octubre 
auditori Municipal Miquel pont 
19 h 
Cinema de terror:  
Ouija 
 

 
Divendres 28 d’octubre 
soterranis de l’espai tolrà 
de 17 a 23 h  
túnel del terror

recollida d’entrades gratuïtes a 
l’Espai tolrà (c. portugal, 2), de 
dilluns a dijous de 9 a 13.30 h i 
de dimarts a dijous de 16 a 20 h. 
Entrades limitades, una entrada per 
persona.

per poder assistir a les activitats, cal 
tenir un mínim de 12 anys i portar 
autorització signada pel pare, mare 
o tutor/a legal.

Organització

motor

Dani Pedrosa ja ha iniciat la recuperació 
de les fractures que va patir després de 
caure a la segona sessió d’entrenaments 
lliures del Gran Premi del Japó. El pilot 
de Castellar es va trencar la clavícu-
la dreta en quatre trossos, fet que el va 
obligar a tornar immediatament a Bar-
celona per passar pel quiròfan. A l’Insti-
tut Català de Traumatologia i Medecina 
de l’Esport l’hi van descobrir una altra 
fractura a la part superior del peroné de 
la cama dreta. Aquesta lesió, però, no va 
requerir cap cirurgia i només va ser ne-
cessari immobilitzar-la.

La caiguda del pilot d’Honda es va 
produir al revolt número 11 del circuit de 
Motegi. Va ser molt violenta, un ‘highside’ 
del que va sortir volant després de per-
dre adherència a la roda posterior i re-
cuperar-la sobtadament, circumstància 
que provoca la ‘sortida per orelles’. Tan 
aviat com va aterrar a l’asfalt, Pedrosa 
sabia que s’havia fet mal. El va recollir 
un fotògraf que era allà present amb el 
seu scooter i quan li va preguntar cap a 
on el portava l’hi va dir: porta’m al cen-
tre mèdic que m’he trencat.

Per què desafortunadament el pilot 
de Castellar te amplia experiència amb 

pedrosa es recupera de 
la fractura de clavícula

Dani Pedrosa va caure en els entrenaments lliures del gran Premi del Japó. || Repsol

les lesions. D’entre les més de 20 lesions 
d’importància que ha patit durant la seva 
carrera com a pilot, aquesta ha estat la 
quarta vegada que s’ha trencat la claví-
cula. La primera va ser el 2010 també 
en aquest mateix circuit -on va guanyar 
l’any passat-. La segona vegada va ser al 
circuit de Le Mans el 2011 després que el 
toqués Simoncelli. I la tercera vegada que 
es va trencar la clavícula va ser a Alema-
nya, quan liderava el campionat del 2013.

Afortunadament el pas per quirò-
fan ha estat satisfactori. La clavícula s’ha 
fixat mitjançant una placa de titani i el 
resultat ha estat positiu. El pronostic és 
encara desconegut perquè s’ha d’avalu-
ar la seva evolució després de l’operació. 
Queda per veure si la fractura del peroné 
ha de suposar un temps extra de recu-
peració, però el periode més habitual de 
baixa per fractura a la clavícula pels pilots 
es d’entre dues i tres setmanes. Massa 
just per córrer a Malàisia, ja només que-
daria l’última cursa de l’any a València.

Malauradament la caiguda va ar-
ribar en el pitjor moment possible. Per 
una banda va ser a l’inici de la gira del 
Pacific que contempla les curses del 
Japó, Austràlia i Malàisia de forma con-
secutiva. Amb tres curses seguides, és el 
moment de tota la temporada on menys 
temps hi ha per recuperar-se d’una lesió. 

 Jorge gonzález

de clavícula s’ha 
fet Pedrosa. 

Dues vegades 
l’esquerra i dues 
vegades la dreta

tRENCAMENtS

4
I per l’altra banda, Pedrosa havia acon-
seguit finalment fer funcionar moto amb 
els neumàtics Michelin, que l’havien fet 
patir durant bona part de la temporada. 
De fet venia de guanyar la cursa de Misa-
no amb molta autoritat i només un neu-
màtic defectuós -que semblava a punt 
de desintegrar-se- el va impedir tornar 
a fer una gran cursa a l’Aragó.

Precisament Marc Márquez -que 
es va proclamar campió del món al Japó- 
feia referència al bon rendiment de Pe-
drosa en aquesta part de la temporada. 
És una llàstima aquesta lesió ara que 

Pedrosa havia recuperat el seu millor 
rendiment. L’hi desitjo que es recuperi 
com més aviat millor, declarava el pilot 
de Cervera després de saber de la lesió 
del seu company d’equip.

L’encarregat de substituir Dani 
Pedrosa al Japó va ser el pilot provador 
d’Honda, Hiroshi Aoyama. El pilot ja-
ponès només va poder ser quinzè però 
per Austràlia, l’equip ha convidat a l’an-
tic company de Pedrosa, Nicky Hayden. 
L’americà -que actualment corre al Mun-
dial de Superbike- tornarà a l’equip en 
què va guanyar el Campionat del Món. 

esports
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esports

El Colobrers Blau, líder 
La victòria en el derbi de club entre el colobrers i el 
colobrers blau dóna el liderat de la lliga barcelona

Després de perdre a la primera jornada de lliga a do-
micili contra el RC L’Hospitalet (63-0), el combinat 
format pel RC Anoia i l’RC Castellar va tornar a caure 
(19-64) en el debut al partit de casa, jugat al camp de 
Les Comes d’Igualada, contra el BUC-UBAE del grup  
D de la Divisió d’Honor.

L’equip local ja esperava un partit difícil contra 
un rival molt veterà, que arribava després d’haver 
tombat al Reus Deportiu a la primera jornada (20-17). 
Els  blau-i-negres van millorar en atac, plantant cara 
amb una davantera que es va superant a cada partit.

L’Anoia ocupa l’última plaça de la classificació 
després d’aquestes dues derrotes, amb un triple empat 
entre RC Mataró ‘B’ i Reus Deportiu. La propera jor-
nada el combinat s’enfrontarà a domicili al Reus De-
portiu, diumenge a les 11,  per intentar trencar l’empat 
a abandonar el fanalet vermell de la taula.  || a.s.a.

2a derrota en lliga

El derbi que aquest diumenge va enfrontar als dos equips del CB Colobrers, el Colobrers Blau i 
el Colobrers, va decantar-se pel primer equip amb un resultat de 356-29 a 342-23. Amb aques-
ta victòria, a la segona jornada de la lliga, l’equip Blau es col·loca en primera posició del grup B 
de la Lliga Barcelona per average (1394-108 a 1330-95), empatats a quatre victòries i cap derro-
ta amb els Termites Llefià B. El segon equip ocupa la setena posició (1361-102) amb un balanç 
d’una victòria i tres derrotes. Els actuals campions de la Lliga Barcelona segueixen amb un 
ritme imparable, amb la intenció de tornar a revalidar el títol aconseguit en la primera parti-
cipació oficial del club en competició. La propera jornada, l’equip Blau s’enfrontarà a domicili 
al Sant Martí Sarroca, mentre que l’altre ho farà a casa contra el Llefià.  || a.s.a.

BItLLES | provinciaL

RUgBI | divisiÓ d’Honor

Vic Riuprimer - Matadepera 1-1
la torreta - Molletense 0-2
san lorenzo - Bellavista M. 2-1
les Franqueses - F.terrassa 3-0
sant Quirze - sallent 1-0
cardedeu - sabadell n. 3-1
can Rull - caldes M. 2-0
Berga - UE Castellar 0-0
Roda de ter - Gironella 3-3

cambrils - sentmenat 3-3
HC Castellar - Reus Ploms 1-4
Bell-lloc - Valls 5-1
amposta - Mollet 3-2
Vila-seca - sant cugat 3-4
lleida llista - sant Feliu 11-3
caldes M. - calafell 6-3
igualada - Ripollet 2-2

Montsant - sant Joan Vilassar 4-2
J.centelles - sant cugat 4-8
arenys M. - Fe Grama 0-5
Montcada - premià de M. 6-2
FS Castellar - Canet 5-6
arrels - isuR 4-4
aliança M. - lliçà d’amunt 3-4
pineda de Mar - Vacarisses 5-3

lluïsos - salle Reus 68-55
Roser - Viladecans 72-62
ciutat Vella - collblanc pendent
torreforta - sese 66-81
salou - alpicat 74-66
sant Boi - esparreguera 63-65
CB Castellar - Cantaires 79-84

FUtBOL FUtBOL SALA BÀsQuet HOQuei PAtiNs AgENDA
sEgona cataLana · grup iv · j7 tErcEra divisiÓ · grup i, j 4 copa cataLunYa · grup ii · j3 primEra cataLana · grup b · j4 dEL 21 aL 27 d’octubrE

les Franqueses 19 7 6 1 0
sant Quirze 16 7 5 1 1
can Rull Rt 15 7 5 0 2
cardedeu 14 7 4 2 1
Vic Riuprimer  13 7 4 1 2
Molletense 13 7 4 1 2
Matadepera 13 7 4 1 2
UE Castellar 11 7 3 2 2
sabadell nord 10 7 3 1 3
sallent 9 7 3 0 4
Bellavista Milan 9 7 3 0 4
san lorenzo 8 7 2 2 3
Gironella 7 7 2 1 4
caldes Montbui 5 7 1 2 4
Berga 5 7 1 2 4
Roda de ter 5 7 1 2 4
F. terrassa 1906 4 7 1 1 5
la torreta 3 7 1 0 6

canet Fs 12 4 4 0 0
isur 10 4 3 1 0
aliança Mataró 9 4 3 0 1
F.e. Grama 6 3 2 0 1
cFs Montcada 6 4 2 0 2
ce Vacarisses 6 4 2 0 2
F. lliçà d’amunt 6 3 2 0 1
premià de Mar cFs 6 4 2 0 2
sant cugat Fs 6 4 2 0 2
aeFs arrels 4 3 1 1 1
Fs Montsant 4 4 1 1 2
J. centelles ae 4 4 1 1 2
san Joan Vilassar 3 4 1 0 3
Fs pineda de Mar 3 4 1 0 3
FS Castellar 3 3 1 0 2
cFs arenys de Munt 0 4 0 0 4

Roser   3 3 0
cantaires tortosa  3 3 0
lluisos de Gracia   3 2 1
sese  3 2 1
cB salou a  3 2 1
Basquet sant Boi a  3 2 1
cB esparreguera  3 2 1
ad torreforta  3 1 2
cB alpicat  3 1 2
cB ciutat Vella  2 1 1
aec collblanc ‘B’   2 1 1
CB Castellar   3 0 3
salle Reus  3 0 3
cB Viladecans  3 0 3

CLASSIFICACIÓ  PJ Pg PPCLASSIFICACIÓ Pt PJ Pg PE PP CLASSIFICACIÓ Pt PJ Pg PE PP CLASSIFICACIÓ Pt PJ Pg PE PP

lleida llista icG 9 4 3 0 1
cn Reus ploms 9 3 3 0 0
cp Bell-lloc 9 3 3 0 0
igualada Hc 8 4 2 2 0
cHp amposta 7 3 2 1 0
Hc sentmenat 7 4 2 1 1
cH Vila-seca 6 3 2 0 1
cHp sant Feliu 6 4 2 0 2
cH Ripollet 5 4 1 2 1
caldes M. 4 4 1 1 2
Mollet Hc 4 4 1 1 2
pHc sant cugat 4 4 1 1 2
HC Castellar 3 4 1 0 3
Hc Valls 3 4 1 0 3
cambrils cH 1 4 0 1 3
cp calafell 0 4 0 0 4

FUtBOL (UE Castellar)

DISSABtE 22 d’octubre
Pepín Valls
09:00   infantil B - can Rull Rt
10:30   aleví a - sabadell Fc
10:30   aleví d - Ripollet cF
12:00   benjamí c - Badia
12:00   benjamí G - eF Base Ripollet
13:00   benjamí a - sabadell Fc
13:00   benjamí e - eF Base Ripollet
14:30   infantil d - eF Montcada
16:15    juvenil a - B. terlenka
18:00   cadet B - sant Quirze
19:45   juvenil c - eF Barberà

Partits a fora
08:50   Montcada cF -  aleví F 
11:15   F. terrassa 1906 -  benjamí F 
12:00   eFB Ripollet -  prebenjamí c 
12:00   sabadell Fc -  aleví c 
13:00   cerdanyola -  infantil c 
13:15   G. Manresa -  benjamí B 
14:00   cerdanyola -  infantil a 
16:00   la torreta -  cadet c 

DIUMENgE 23 d’octubre 
Pepín Valls
08:00   veterans - Gramanet 
10:00   prebenjamí a - Ripollet cF
10:00   femení - cFu santa perpètua
12:15    amateur a - les Franqueses

Partits a fora
09:00  F. terrassa 1906 -  aleví e
09:00   sabadell Fc -  prebenjamí B
10:30   Vilassar de dalt -  aleví B 
11:45   pueblo nuevo -  juvenil B 
12:00   eF Barberà -  amateur B
14:50   sant cugat -  cadet a 

BÀsQuet (CB Castellar)

DISSABtE 22 d’octubre
Pavelló Puigverd
09:00   mini fem. - ue Barberà 
10:30    preinfantil - se sant Joan
16:30    cadet  - ue sant cugat 
18:00    sènior B - ceB pallejà 
18:00    júnior - cB can parellada 

Partits a fora
09:00   ue Barberà - mini  
12:00   escola ipsi - cadet fem. 
16:00   cB ciutat Vella - premini  
17:45   cB Viladecans - sènior a
19:30   canovelles Bc - sots 21  

DIUMENgE 23 d’octubre 
Partits a fora
09:30   cB la salle Horta - júnior fem.  
12:30   cB cerdanyola - cadet   

FUtBOL SALA (FS Castellar)

DISSABtE 22 d’octubre
Pavelló Joaquim Blume 
09:30   prebenjamí – olímpic Floresta 

Partits a fora
09:45   cn caldes Fs -  cadet a 
10:00   isuR Hnos. sánchez -  aleví B 
10:15   cn caldes Fs -  aleví a 
10:30   cardedeu Fs -  infantil a 
13:00   saFa sabadell cF -  juvenil B 
15:45   cerdanyola Vallès Fc -  cadet a 
18:00   cFs arenys de Munt -  sènior a 
19:00   Ripollet Fs -  benjamí 
20:45   escola pia sabadell -  sènior B 

DIUMENgE 23 d’octubre    
Pavelló Joaquim Blume
12:00    juvenil a - cFs palau pB

HOQuei  (HC Castellar)

DIVENDRES 21 d’octubre
Partits a fora
20:15   cp Voltregà - infantil a

DISSABtE 22 d’octubre
Pavelló Dani Pedrosa
16:00    infantil B - Vilassar Hc
17:00    iniciació a - sant Just

Partits a fora
10:00   Hc palau p. - benjamí
15:00   cp taradell - prebenjamí
17:30   Mollet Hc - sènior 1ª cat

DIUMENgE 23 d’octubre    
Pavelló Dani Pedrosa
12:00    aleví a - ct Barcino
Partits a fora
11:00   cp Vic - iniciació B
11:30   G.e. i e.G. - sènior 2ª cat



del 21 al 27 d’octubre de 2016 17

ORGANITZACIÓ
Establiments participants

AMB EL SUPORT DE
Ajuntament de Castellar del Vallès

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Colònies i Esplai Xiribec

Cada nit hi haurà música en directe amb el pianista Sebastià Soley.

PASTISSERIES

Andreví 
El Desert de l’Andreví

Muntada
Semifred de xocolata Guanaja 
70% (gran cru de Valrhona)
Cremós de xocolata Manjari 64%
Bavaresa i dacquoise de canyella

Villaró
Caribe

RESTAURANTS

Airesol 
Esquitxat de llagostins / Canelons de 
l’àvia amb salsa de ceps

Cal Camilo 
Pizza d’ous de guatlla amb encenalls 
de pernil i formatge Brie + menú 
infantil: Pizza de pernil dolç i frankfurt

Casé Càtering 
Espatlla de porc al forn + menú infantil: 
Espirals de colors a la bolonyesa 

El Racó de la Tapa 
Risotto di Contrasti

Garbí
Farcellet de col amb melós de vedella 
i poma

La Volta 
Pizza de bacallà amb olivada + menú 
infantil: Pizza de pernil dolç

Mas Umbert
Empedrat amb mongetes del ganxet

Programa d’activitats

DIVENDRES 21

20 h
Inauguració amb l’acompanyament de Sebastià Soley 
al piano que interpretarà algunes peces de música 
gastronòmica

DISSABTE 22

De 19 a 20 h
Tastet de gintònics 
a càrrec de la Cocteleria Boston

DIUMENGE 23

De 17 a 20 h 
Taller infantil de galetes monstruoses 
a càrrec de La Xarranca

De 19 a 20 h 
Tast de vins Petit Clot dels Oms (blanc, rosat i negre)
de la Masia ca n’Estrella a càrrec d’El Celleret

Activitats paral·leles

DISSABTE 22 
PLAÇA D’EL MIRADOR

De 17 a 20 h – XVIII Trobada de Petits Cuiners (per a 
grups d’infants d’educació primària) i VI Mostra de 
Cuina Jove (per a grups de nois i noies de secundària)

En cas de pluja es realitzarà a l’Espai Tolrà.

Degustació

BEGUDES

Begudes Parera 
Aigua, refrescs, cervesa, 
vins i caves.

El Celleret 
Aigua, refrescs, cervesa, 
vins i caves.

Cocteleria Boston 
Còctels.

La Grangeta d’en Roca
Assortiment de cafès, tes i 
infusions.

MOSTRA
GASTRONÒMICA

publicitat
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Caminant amb la història i 
l’Arxiu d’Història segueixen 
amb l’activitat cultural

les entitats caminant amb la histò-
ria i l’arxiu d’Història de castellar han 
programat, per diumenge 23 d’octu-

bre, una sortida sota el títol ‘Ruta el 
modernisme i altres estils’. les pla-
ces, a dia d’avui, ja estan exhaurides. 
la sortida es farà a les 11 hores des 
dels jardins del palau tolrà, en un 
acte en el que també hi col·laboren 
l’ajuntament i la família Fontcuberta. 

el Quins fogons ens sorprèn 
amb una truita invertida

la clara simó i la Marina antúnez ens 
expliquen com girar la truita, però no 
d’una manera clàssica, sinó fent del 
pa amb tomàquet amb truita una 

truita de pa amb tomàquet. si voleu 
aprendre com ho fan, no us perdeu 
el vídeo penjat al facebook 
o seleccioneu el QR.

Quins Fogons! 
- truita de pa amb tomàquet 

Il·lustració de Joan Muntada - Capablanca amb 20 anys, com se l’imagina Joan Mundet. ||  J.Mundet

El capablanca 
de joan mundet

En Joan Muntada, aliesCapablanca, és el nou per-
sonatge creat per l’il·lustrador castellarenc Joan 
Mundet. Es tracta d’un bandoler del segle XVII que 
se situa entre Sant Llorenç, Castellar, Sentmenat, 
els boscos del nostre entorn. “Bé, de fet, nou no és 
perquè ja fa temps que hi dono voltes, fins i tot 
abans de començar l’Alatriste”, apunta Mundet. 
Ja fa 16 anys que va il·lustrar per primer cop el per-
sonatge Alatriste,  que saltaria a la fama de la mà de 
les novel·les d’Arturo Pérez  - Reverte. 

Mundet explica que la història d’en Capablan-
ca, tota sencera, tindria moltes pàgines i és per això 
que l’il·lustrador ha optat per fer “6 llibres d’un cen-
tenar de pàgines cadascun, de 8 capítols de 12-14 
pàgines cada capítol”. El còmic s’ha començat a pu-
blicar a la revista italiana Skorpio setmanalment,“i 
sembla que, de moment, funciona molt bé”.

Com que Mundet manté els drets de la histò-
ria d’en Capablanca, ha pogut tirar endavant la pu-
blicació del primer llibre de la sèrie Capablanca el 
proper mes de novembre, amb l’editorial Amaníaco. 
I la resta de llibres - de moment, cinc més - , aniran 
venint, probablement, cada sis mesos. 

Per ordre, els títols provisionals són: A cara o 
cruz, Dos muertes, El pozo del olvido, Te llamaré Ca-
pablanca, Cien mil doblones i Diez años después. “No és 
fins al quart llibre quan apareix per primer cop 
el nom de Capablanca, quan Cervantes el bateja 
Joan Muntada amb aquest nom”, explica Mundet, 
que d’aquesta manera ens aclareix que, “tot i que 
la història és inventada, hi apareixen personat-
ges i fets històrics reals, sempre m’agrada bus-
car nexes a la història del XVII, en aquest cas”. 

Gràcies a la gran capacitat d’inventiva de l’il-
lustrador castellarenc, el personatge de Joan Mun-
tada es va començar a gestar quan Mundet va sentir 
que, a casa, es parlava d’un bandoler dit Capablan-
ca. Després, en el  llibre d’Antoni Ferrando i Roig  
Cròniques bandoleres de Sant Llorenç del Munt, El 
camí ral de Barcelona a Manresa Mundet hi va retro-
bar la llegenda d’en Capablanca, i també es parlava 
dels bandolers el camí ral del nostre entorn proper. 

Tot i que en aquests sis llibres previstos a l’edi-
torial no s’en parla, d’aquesta època, “no descarto 
fer tres llibres més d’aquest període italià, a més 
de transportar el personatge també a Sevilla i als 
Estats Units, per lligar-ho amb una història de 
bruixes a Castellar”, insinua Mundet.

I és que el còmic de Capablanca il·lustra pai-
satges que ens són familiars: el castell de Pera, la 

El personatge joan muntada 
és capablanca i pren vida al 
còmic que joan mundet ha 
començat a publicar en una 
sèrie per capítols, a itàlia

 Marina Antúnez

JOAN MUNDEt

Il·lustrador, pintor, autor 
de còmics i guionista. Autor 
de ‘gari Folch’ (2008), 
d’ ‘El capitán Alatriste’ 
(2005),  ‘Limpieza de sangre’ 
(2008), ‘11-M la novela 
gráfica’ (2009) i ‘Mil vidas 
más’ (2010), amb la que va 
guanyar el premi nacional 
de còmic de Catalunya.
Ha il·lustrat guions de Robin 
Wood, ha publicat la novel·la 
gràfica ‘Best seller’ (2014) i 
cada setmana il·lustra la secció 
‘Plaça Major’ de L’ACtUAL.
www.joanmundet.com

Vall d’Horta, etc, “i m’he inventat un poble 
que estaria enmig de tot plegat, que es diu 
Llacera - una barreja de Castellar, Sant Llo-
renç i Sentmenat- i que ja havia fet aparèi-
xer als llibres ‘Gari Folch’ i ‘Best Seller’”, 
confessa Mundet. A l’Edat Mitjana, el terme 
de Sant Llorenç era conegut amb aquest nom.

L’il·lustrador castellarenc va seguir una 
recerca que el va conduir de nou al bandoler 
Capablanca, qui segons sembla formava part 
de la corda d’en PerotRocaguinarda, “que és 
un bandoler que apareix en un capítol de 
la segona part del Quixot”. Mundet va tro-
bar el nom de Joan Muntada al llistat publicat 
al llibre El bandolerisme català del barroc de 
Joan Reglà, sobre indultats que van ser envi-
ats a Itàlia, “i allà hi apareixia Joan Munta-
da, dit el “minyó de Sant Llorenç”.

En un altre llibre de l’Arxiu d’Història, La 
cort del batlle, de Gemma Perich, va fer veure 
a Mundet que en els fets ocorreguts a Caste-
llar i els alcaldes que hi havia hagut a l’època 
del s. XVII hi havia un Joan Muntada, Pere 
Muntada, Jerònima Muntada, etc, “i això em 
va ajudar a donar forma a la meva idea ini-
cial per a la història que volia explicar d’en 
Capablanca”.

Haver dibuixat l’Alatriste durant tan 
temps ha facilitat la feina a Mundet. “Tinc 
documentació suficient per a situar-me 

al Segle d’Or o el barroc català”. També es 
va inspirar en un altre escrit que es va publi-
car al Plaça Vella que parlava de les bruixes 
de Castellar. 

A l’hora de desenvolupar una història, 
Mundet segueix una metodologia: “Faig una 
genealogia per no perdre el fil dels perso-
natges  i un guió, després vaig treballant 
cada escena i el dibuix l’acaba d’explicar, 
intento explicar una història que funcioni”.

La història d’en Capablanca s’ha venut a 
les revistes de còmics italianes perquè “ja fa 
sis anys que hi treballo, primer, fent el per-
sonatge de Dago i, després, el de Nobody”. 

Al web www.joanmundet.com s’han 
començat a publicar les primeres pàgines 
d’aquest últim còmic, “a raó de 3 o 4 pàgines 
setmanals cada dimecres, d’accés lliure per 
als lectors”.

De moment, no té previst seguir amb les 
il·lustracions d’Alatriste fins que Pérez Re-
verte escrigui els dos últims llibres, encara 
sense data de publicació, però sí que Mundet 
ha fet il·lustracions noves per a la publicació 
de Todo Alatriste.

D’altra banda, Mundet treballa en un lli-
bre que veurà la llum al gener o febrer titulat 
Looking for Nobody, on la recerca d’un músic 
que ningú sap si és viu o mort centra la trama 
de la nova història “mundesca”.   

cultura
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CINEMA | sEtmana dEL tError jovE

Imatge de la pel·lícula ‘Ouija’ de Stiles White. || cedida

Pilar Aymerich va fotografiar juntess M. A. Capmany i Montserrat Roig  . || cedida

La setmana terrorífica dels jovesCINEMA | sEtmana dEL tError jovE

EtC | LLEgidEs: LEcturEs dramatitzadEs

L’Ajuntament de la vila, dins de la pro-
gramació de Castellar Jove, i amb la 
col·laboració de Taulacció i el Fòrum 
Jove, ha organitzat la cinquena edició 
de la Setmana del Terror Jove, una 
proposta que inclou dues activitats 
relacionades amb aquesta temàtica.

La primera de les iniciatives 
programades consistirà en la projec-
ció d’una pel·lícula de terror dijous 
que ve, 27 d’octubre, a les 19 hores, a 
l’Auditori Municipal, amb la projec-
ció d’Ouija, un film nord-americà de 
l’any 2014 dirigit per Stiles White 

que és una adaptació del joc de taula 
de Hasbro. Un grup de joves utilit-
za una ouija per mirar de contactar 
amb una amiga que ha mort recent-
ment i els problemes sorgeixen quan, 
sense voler-ho, convoquen una pre-
sència obscura.

La segona de les propostes de la 
Setmana del Terror Jove és el tradi-
cional túnel del terror, que enguany 
se celebrarà als soterranis de l’Espai 
Tolrà divendres 28 d’octubre, entre 
les 17 i les 23 hores. Per poder assis-
tir a qualsevol de les activitats, que Imatge de la pel·lícula ‘Ouija’ de Stiles White. || cedida

són gratuïtes, caldrà recollir les en-
trades a la Regidoria de Joventut 
(Espai Tolrà, c. Portugal, 2), els ma-
tins de dilluns a dijous, de 9 a 13.30 h, 
o bé les tardes de dimarts a dijous, de 
16 a 20 h. Cal tenir en compte que les 
entrades són limitades, i que només 
se’n donarà una per persona. 

Caldrà tenir un mínim de 12 
anys per poder participar a la Set-
mana del Terror Jove. Els menors 
d’edat han de portar signada pel pare, 
la mare o el tutor o tutora legal l’au-
torització. || RedacciÓ

Aquest cap de setmana es reprèn el cicle 
“Llegides” de l’Esbart Teatral. Es trac-
ta d’una proposta de lectures dramatit-
zades que es porten a terme a la Sala de 
Petit Format de l’Ateneu. Aquest cop, 
s’ha previst una sessió per dissabte a les 
21.30 hores i una altra diumenge, a les 
18.30 hores.

“ “Llegides: Roig i Capmany” vol 
homenatjar dues de les figures literà-
ria més importants del segle XX, sovint 
poc reivindicades i, fins i tot, descone-
gudes per molts”, diu Joan Romeu, el di-
rector de l’espectacle. Amb l’objectiu de 
fer-les més visibles, l’ETC ha pensat un 
acte intimista,  amb una escenografia mí-
nima, que està interpretat per les actrius 
Montse Gatell i Mònica Plana. Elles dues 
seran les encarregades d’orar els frag-

roig i capmany, a la nova proposta de l’Etc

En el cicle “Llegides” es 
podran sentir fragments 
de textos de dues grans 
escriptores  del segle xx

ments de Sóc una dona, D’una dona ma 
foradada a una dona estalviadora, De la 
noia de club a una noia normal i D’una as-
sassina a una dona de bé, de Maria Aurèlia 
Capmany. De Montserrat Roig, s’ha esco-
lit Mort a Ravensbrück, L’agulla daurada, 
Molta roba i poc sabó, Digues que m’estimes 
encara que sigui mentida i Ens havíem bara-
llat tant.  “A més, també interpretaran 
un fragment de l’entrevita que Maria 
Aurèlia Capmany va fer a Montserrat 
Roig, l’any 1991, l’any que ens deixari-
en”, apunta el director.

Enguany, es commemora el 25è ani-
versari de la seva mort: Maria Aurèlia 
Capmany (Barcelona, 1918-1991) va una 
ser novel·lista, dramaturga i assagis-
ta barcelonina. Va rebre el Premi Sant 
Jordi de novel·la del 1968 amb l’obra Un 
lloc entre els morts i el Premi Joanot Mar-
torell del 1948 amb El cel no és transparent. 
Va ser presidenta del PEN català entre 
1979 i 1983. Va destacar sempre per l’ac-
tivisme cultural, una dona feminista i an-
tifranquista. 

Montserrat Roig (Barcelona, 1946-
1991) va ser una escriptora de novel·les, 
contes, reportatges i articles periodís-
tics. Va  presentar i dirigir diversos pro-
grames de televisió, mitjà en el qual va 
excel·lir com entrevistadora a escriptors 
de generacions precedents.  

 Marina Antúnez

Homenatge a  
Montserrat Roig 
i Maria aurèlia 
capmany 

25è 
aniversari de la 
seva mort 

Lectores de l’EtC 
Montse Gatell 
Mònica plana

Pilar Aymerich va fotografiar juntess M. A. Capmany i Montserrat Roig  . || cedida



del 21 al 27 d’octubre de  201620

www.castellarvalles.cat/reservesteatreimusica

Reserva les teves entrades als 
espectacles de Teatre i Música 

No te’n quedis sense!

tauler d’Anuncis Municipal

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

tot el que necessites a castellar 
al teu dispositiu mòbil: comerç, 
agenda, restaurants, serveis, 
actualitat 2.0...

descarrega l’app Fem castellar o 
navega per www.femcastellar.cat. 

no busquis, troba!

+ INFO:
 a/e. ludoteca@castellarvalles.cat, 
tel. 93 715 92 89

Dies: del 24 al 28 d’octubre
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, durant tota la 
setmana a la ludoteca jugarem al 
4 en ratlla gegant. i dimecres 26 
d’octubre, jocs per a famílies amb 
infants de totes les edats, inclosos 
els més petits de 3 anys. Qualsevol 
dia a la tarda podeu quedar-vos a 
jugar i demanar informació sobre 
el nou curs de la ludoteca. 
la 1a sessió és gratuïta.

FEM DISSABtE! tALLERS SEtMANALS DE 
LA LUDOtECA 

APP FEM CAStELLAR 

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

l’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries 
fa aquest dissabte, com cada 
setmana, neteja intensiva a un indret 
del municipi: dissabte 22 d’octubre, 
pl. de la Llibertat.

properes setmanes:

Ds. 29 d’octubre,
pl. Mas Romeu (c. Virreina)
Ds. 5 de novembre, 
parc de canyelles
Ds. 12 de novembre, 
pl. del Forjador.

El Festival som va unir a l’Etc la coral pas a pas, el grup Krek’n’tu, illa de nur i Espaiart

Amb la voluntat de conjugar so i ment, 
Suport Castellar va reunir divendres 
passat a la Sala de Petit Format de 
l’ETC diferents agrupacions artísti-
ques. Així, la setantena de persones 
assistents van poder veure i escoltar 
les actuacions del grup Krek’n’tu, la 
Coral Pas a Pas, el Cor de la Nit d’Es-
paiart i Illa de Nur. 

Es tractava d’un dels esdeveni-
ments que Suport Castellar ha pre-
parat amb motiu del Dia Mundial de 
la Salut Mental que es celebra el 10 
d’octubre i amb què es volien mostrar 
els beneficis de la música i la dansa. 
Cristina Torras, presidenta de Suport 
Castellar, explicava el motiu d’anome-
nar així aquest espectacle amb què 
“pretenem conjugar so i ment”. Una 
manera d’ensenyar la capacitat de la 
música de fer sentir bé als diferents 
components dels grups que partici-
paven de l’espectacle.

Els primers a fer sonar les seves 
cançons van ser els integrants del 
conjunt Krek’n’tu, de l’Associació de 
Salut Mental de Sabadell. Tot i l’ab-

La música que desperta sentiments
FEStIVAL SOM | saLut mEntaL

sència del bateria i d’una de les vo-
cals habituals, els 4 cantants, el bai-
xista, la bateria i una guitarrista van 
superar aquest entrebanc. A conti-
nuació, eren les 3 Núries de l’Illa de 
Nur les que unien a escena la poesia, 
la dansa i la música. En forma de re-
cital Illa de Nur relatava la necessi-
tat de desprendre’ns dels prejudicis 
i d’aprendre a valorar cada persona 
tal com és. Els dos cors de la Coral Pas 
a Pas prenien el relleu per cantar di-
verses de les seves cançons habitu-
als. Per acabar interpretaven Quan 
tot s’enlaira amb l’inici de dos solistes 
i la tornada amb tot el grup i també 
amb les noies del Cor de la Nit d’Es-
paiart, que havien anat fent de lligam 
entre les diferents intervencions. Era 
la primera vegada que les dues corals 
castellarenques s’unien dalt un es-
cenari per cantar conjuntament, al 
mateix temps que les acompanyava 
al piano Adrià Aguilera. Una inicia-
tiva que tal com diu la darrera peça 
que van interpretar junts Tornarem, 
tornin a repetir-la en un futur.

Quatre grups  artístics, Krek’n’tu, 
la Coral Pas a Pas, el Cor de la Nit d’Es-
paiart i Illa de Nur, amb una manera 
pròpia de fer i d’interpretar van ser 
els protagonistes del Festival SoM. 
Però com va dir Sònia Gatell, directo-
ra d’Espaiart: “al final no és impor-
tant com es fa la música, sinó que 
t’arribi al cor” i, en aquesta ocasió, 
tots ells van aconseguir arribar al pú-
blic amb la seva sonoritat.  Clara Martí dirigint l’actuació de la coral Pas a Pas al festival SoM. || Q.pascual

 Anna Parera
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Aquest diumenge, 16 d’octubre, va 
tenir lloc la celebració de la Terce-
ra Diada del Soci del Centre Excur-
sionista de Castellar, en una jorna-
da festiva organitzada conjuntament 
per les diferents seccions que formen 
part de l’entitat. La meteorologia va 
acompanyar totes les activitats pro-
gramades, especialment importants, 
les exteriors.

Les seccions més joves, i tots 
aquells visitants que s’animaven, van 
poder gaudir del rocòdrom instal·lat 
al pati d’accés a la nostra seu social, 
“enfilant-se amb l’ajuda dels mem-
bres més experimentats, que asse-
guraven l’ascens i descens amb cor-
des i eines adients al cas”, explica 
Jesús Gómez, president del Centre 
Excusionista de Castellar. 

Durant tot el diumenge també 
es va poder visitar una exposició ac-
tualitzada de fotografies d’activi-
tats de les diferents seccions, així 
com les  fotografies premiades en 
les dues darreres edicions del Tro-
feu Joan Riera. A més, es va fer el 
passi d’algunes de les projeccions 
de les sortides del Grup de Munta-
nya d’anys anteriors.

La diada del soci, molt celebrada

El centre 
Excursionista 
va dur a terme 
diverses activitats 
durant tot el 
diumenge

Dinar del Centre Excursionista de Castellar celebrat diumenge passat. || Q.pascual

Al matí, a l’Ermita de les Arenes 
va tenir lloc la tradicional ofrena flo-
ral i la missa, cerimònia que aquest 
any ha estat compartida amb els 
Amics de l’Ermita de les Arenes i a 
la que hi va assistir un grup del CEC. 

A les 2 de la tarda va tenir lloc 
el dinar de germanor al carrer de 
Colom: “va ser molt càlid, es va 
crear un clima íntim per a procedir 
al lliurament de guardons al socis 
i sòcies que havien arribat als 25 i 
50 anys des de la seva incorporació 
a l’entitat”, afegeix Gómez.

Aquesta és la tercera edició 
programada de la Diada del Soci del 
Centre Excursionista de Castellar, 
un esdeveniment que s’organitza per 
agrair als socis  i col·laboradors del 
centre la seva fidelitat i dedicació. 

 M.A.

ENtItAt | cec

La setmana passada, el Club Ci-
nema Castellar Vallès va projec-
tar  Je suis le peuple, a les 21 hores i 
a l’Auditori Municipal, en el marc 
del cicle “Per estrenar”. Unes 60 
persones van assistir divendres a 
la projecció, que va incloure un col-
loqui posterior amb la directora 
Anna Roussillon. Gràcies al cicle, 
impulsat per la Federació Catalana 
de Cineclubs, “vam poder apro-
par-nos a una visió diferent dels 
esdeveniments que van sacsejar 
la vida política i social a Egipte 
entre el 2011 i el 2013”, explicaven 
els membres del CCCV. 

El documental gira al voltant 
dels fets ocorreguts al Caire.  Men-
tre desenes de milers de persones 
es congregaven al Caire. Farraj 
és un pagès que viu amb la seva 
família a 700 km de la plaça de 
Tahir, al poble de Gezira. Al llarg 
de tres anys, la directora dibui-
xa un diàleg. Ell, falç a l’espatlla, 
ella càmera en mà. Les seves tro-
bades i intercanvis són testimo-
ni de les esperances de canvi pel 

CCCV | documEntaL

Seguint el cinema a Castellar

CINEFòRUM

‘Corazón gigante’

La propera pel·lícula que es podrà 
veure a Castellar és ‘Corazón 
gigante’. Es projecta aquest 
vespre a les 21 hores a l’Auditori 
Municipal. Al col·loqui posterior 
hi participarà Suport Castellar. 
Sinopsi: Als seus 43 anys, Fúsi és 
un inadaptat amb sobrepès que 
només s’interessa per les batalles 
de la Segona Guerra Mundial. Viu 
amb la seva mare en un apartament. 
Un dia rep un cupó per acudir a 
una escola de ball, i allà coneix 
Sjöfn, una dona solitària com ell.

poble egipci. Roussillon va enriquir 
el col·loqui amb tota mena de detalls, 
“i  l’Anastasi Rinos, un excel·lent 
muntador, ens va fer de traductor 
al francès”.  A la directora se li va 
entregar un sac de mongetes.  || M.a.

A l’esquerra, Anna Rousillon, directora de ‘Je suis le peuple’. || cccV

Pels 50 anys de fidelitat:
Júlia Girbau datsira
consol Girbau datsira
anna Mª Mussons casas
Josep Mª Roca Roumens
Mª assumpció Bordó prats
Francesc Vilaclara ubach
Margarida Gubern clapés 

Pels 25 anys de fidelitat:
Gemma Moré pratdesaba
Jordi Moré pratdesaba
paula dominguez díaz
Joan casajuana Muns

RECONEIXEMENt 
ALS SOCIS
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destAQueM EXPOSICIONS

agenda del 21 al 30 d’octubre de 2016

Entrega de premis de la 55a 
Marxa infantil de Regularitat
dissabte 22 - 18 hores

aquest proper dissabte, a l’auditori 
Municipal Miquel pont s’entregaran 
els premis de la 55a Marxa infantil de 
Regularitat organitzada pel centre 
excursionista de castellar i que va 
tenir lloc el passat 2 d’octubre amb la 
participació, enguany, de 189 pare-
lles (378 participants, entre infants i 
adults) que van recórrer els 10,6 km 
de recorregut amb un desnivell acu-
mulat de 312 metres.  a l’acte, s’en-
tregarà una foto de regal i els trofeus 
i medalles a les 25 primeres parelles 
infantils i les cinc primeres mixtes.

DIVeNDreS 21 
 
19.30 h · XERRADA
“deixar de fumar i altres addiccions”
c. puigvert, 3 2n porta 10
organització: Lasaladeser 

20 h · INAUgURACIÓ 
XI Mostra gastronòmica 
+ info.: pàgina 17 

21 h ·CINEMA 
Cinefòrum: Corazón gigante
auditori municipal
organització: cccv
amb el suport de: suport castellar
 
 
 
 
DISSabte 22 
 
10.30 h · PROPOStA
Assemblea de Decidim Castellar
sala d’actes d’El mirador
organització: decidim castellar 

de 17 a 20 h · PROPOStA 
XVIII trobada de Petits Cuiners i 
VI Mostra de Cuina Jove 
+ info.: pàgina 17 

18 h · PROPOStA
Entrega de premis de la 55a 
Marxa Infantil de Regularitat
auditori municipal
organització: cEc

19 h · PROPOStA
tastet de gintònics
+ info.: pàgina 17 

20 h · àPAt
Degustacions de  
l’XI Mostra gastronòmica
+ info.: pàgina 17

21.30 h · tEAtRE
“Llegides: roig i Capmany”
+ info.: pàgina 12

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet Choffers
sala blava de l’Espai tolrà
organització: tot ballant
 

DIuMeNGe 23 
 
8.30 h · CICLISME
8a Cronoescalada
puig de la creu 
organització: bike tolrà 

de 9.30 a 13.30 h · PROPOStA 
Donació de sang  
+ info.: pàgina 12 

matí · PROPOStA
Dia Internacional contra 
el càncer de mama
+ info.: pàgina 12 

11 h · SORtIDA
Caminant amb la Història per 
Castellar: Ruta el modernisme 
i altres estils
places exhaurides
sortida: jardins del palau tolrà
organització: caminant amb la 
Història i arxiu d’Història
col·l.: ajuntament i família Fontcuberta

de 17 a 20 h · tALLER INFANtIL
galetes monstruoses
+ info.: pàgina 17

18 h · BALL 
Ball amb el grup Ostres, Ostres 
sala blava de l’Espai tolrà 
organització: amics del ball de saló 

18.30 h · tEAtRE
 “Llegides: roig i Capmany”
+ info.: pàgina 12

19 h · PROPOStA
tast de vins Petit Clot dels Oms
+ info.: pàgina 17

20 h · àPAt
Degustacions de  
l’XI Mostra gastronòmica
+ info.: pàgina 17 
 

DIlluNS 24 
de 17 a 20.30 h · PROPOStA
Donació de sang 
+ info.: pàgina 12

DIMartS 25 
19 h · PROPOStA
Ple municipal
ca l’alberola
organització: ajuntament

19 h · XERRADA
“salut, nutrició i rendiment”
a càrrec de santi ribot
Farmàcia casanovas
(av. sant Esteve, 3)
organització: Farmàcia casanovas

 
 
 
DIMecreS 26 
9.30 h · SORtIDA
Camina i fes salut
sortida des de la porta del cap
org.: ajuntament i àrea bàsica de salut
 
 
 
 
DIJouS 27 
19 h · PROPOStA
Setmana del terror Jove 2016: 
Cinema de terror: Ouija
+ info.: pàgina 15

20.30 h · PREMIS
Lliurament premis Ral·li Fotogràfic
sala d’actes d’El mirador
organització: ajuntament

 
 
DIVeNDreS 28
 
de 17 a 23 h · PROPOStA
túnel del terror
soterranis de l’Espai tolrà
org.: ajuntament (castellar jove)
col·l.: taulacció i Fòrum jove 

18 h · PROPOStA
Ioga terapèutic
Escola joan blanquer
organització: suport castellar

21 h · CINEMA 
Cinefòrum: Dheepan 
auditori miquel pont
organització: cccv

DISSabte 29  
11.30 h · INFANtIL
L’Hora del Conte Infantil.  
Narracions per a la salut
“Fuig d’aquí, Bèstia”,  
a càrrec de sherezada
biblioteca municipal antoni tort
org.: biblioteca antoni tort
Hi col·labora: suport castellar

12 h · INFANtIL
Juguem amb els contes
Ludoteca municipal Les 3 moreres
organització: Ludoteca  municipal  

20.30 h · tEAtRE
Dansa d’agost, de Brian Friel
auditori miquel pont
organització: ajuntament

21.30 h · ESPECtACLE
Lectura escenificada: La fam
sala de petit Format de l’ateneu
organització: tic Escènic

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet Maky-Maky
sala blava de l’Espai tolrà
organització: pas de ball
 
 
 
 
DIuMeNGe 30  
12 h · ESPECtACLE 
Funció  en benefici d’Oncolliga
a càrrec de la Cia. Patawa: 
Fades i Follets
auditori municipal
organització: oncolliga

18 h · BALL
Ball amb Almas gemelas
sala blava de l’Espai tolrà
organització: amics del ball de saló

18.30 h · ESPECtACLE
Lectura escenificada: La fam
sala de petit Format de l’ateneu
organització: tic Escènic

Exposició “Companys a Castellar. 
La relació de Lluís Companys amb 
Castellar del Vallès”
Fins al 30 de desembre
Més info: arxiu d’Història de castellar 

Exposició de pintures a l’oli de Joan zoyo
Fins al 28 d’octubre de dilluns a diven-
dres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
sala polivalent d’el Mirador

exposició “Manualitats” d’ester Palma
Fins al 28 d’octubre de dilluns a 
divendres de 10 a 20 h
espai sales d’el Mirador
suport castellar

Exposició de fotografies del Ral·li 
Fotogràfic de Festa Major
del 28 d’octubre al 7 de novembre, de di-
lluns a dissabte de 9 a 21 h
Mercat Municipal · org.: ajuntament
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TEATRE

DANSA D’AGOST 

Ds. 29/10/2016 – 20.30 h 

De Brian Friel. Producció de La Perla 29

Auditori Municipal

Direcció i traducció 
Ferran Utzet 

Intèrprets 
Màrcia Cisteró 
Clara De Ramon 
Marta Marco 
Òscar Muñoz 
Nora Navas 
Albert Triola 
Montse Vellvehí 
Ramon Vila 

Organització 
Ajuntament 

Preu 
12 € * 

*10 € reserves per Internet, 
menors 25 anys, majors 
65 anys, carnet Xarxa de 
Biblioteques, socis L’Aula i ETC 
i Voluntaris per la llengua)

Reserva d’entrades:
www.castellarvalles.cat/
reservesteatreimusica

FARMàCIES DE gUàRDIA 
 
 
divEndrEs 21 EUROPA
dissabtE 22 VICENtE
diumEngE 23 VICENtE
diLLuns 24 CASANOVAS
dimarts 25 ROS
dimEcrEs 26 PERMANYER
dijous 27 gERMà
divEndrEs 28 VILà
dissabtE 29 EUROPA
diumEngE 30 gERMà

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia germà
937 158 678 · 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 Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEFUNCIONS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“El malvat descansa algunes vegades; el neci mai”
José Ortega y Gasset

@tapatdetapes @crisgrima @malos__pelos
el moment ‘eppelma’ parc natural de sant llorenç ‘lindo bichito’

MEMòRIES DE L’ARXIU D’HIStòRIA 

INStAgRAM · @lactual 

Des de principi de segle XX hi ha hagut molta afició als ocells cantaires. En aquesta fotografia hi 
podem veure una trobada de diverses entitats d’ocellaires amb els seus estandards baixant pel 
Passeig,  entre els carrers Dr. Rovira i Dr. Pujol. Es pot apreciar que una de les entitats procedia 
de Gràcia i una altra de Santa Perpètua. Probablement, s’havien reunit a Castellar per a celebrar 
el certamen ocellístic que cada any es feia el dia de Pasqua Granada. En altres dates eren els afici-
onats castellarencs, els qui es desplaçaven a les altres localitats. || Fons: JoaQuiM GiRBau || aRxiuHis-

toRiacastellaR@GMail.coM ||  FaceBook.coM/aRxiuHistoRia

trobada d’ocellaires, vers 1915

Francesc Fernández. (col.2113)
Pallarès&Fernández Advocats 

C. Esglèsia 2, 1r 1ª

T | 93 714 31 80· 93 6917350

El concurs de persona 
física i la Llei de 

Segona Oportunitat

Recoma-
nació

penúltima
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castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça Major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 Funerària castellar 
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Milers d’autònoms i de famílies s’han vist 
abocats a la ruïna com a conseqüència de 
la crisis econòmica que ha afectat al país 
els darrers anys.
Això ha provocat un canvi legislatiu que ha 
culminat amb la Llei de Segona Oportuni-
tat que possibilita que el deutor de bona fe 
pugui refer la seva vida, arribant a poder 
beneficiar-se d’una exoneració del deute.
La novetat de la llei és que també pot be-
neficiar a la persona física no empresària 
(art. 178 bis. 1 de la Llei Concursal).
El mecanisme de segona oportunitat actua 
quan el deutor, persona física o jurídica, ha 
vist liquidat tot el seu patrimoni ja que, si 
es segueixen els requisits establerts, des-
prés de intentar un acord extrajudicial de 
pagaments amb els creditors podem arri-
bar a demanar al jutge que tramiti el con-
curs l’exoneració del passiu insatisfet.
Això ens permetrà refer la nostra vida 
civil sense estar sotmesos a embarga-
ments indefinits.Antònia garcía Almansa

91 anys · 12/10/2016         

José Rodriguez Vasallo
69 anys · 13/10/2016

Joan Pujals Llinares
78 anys · 19/10/2016
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Mireia Casamada

Has de fer un bona 
foto del menjar i 
l’atrezzo és important 

‘Foodie’ i ‘instagramer’

Q
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La gastronomia la va atrapar a Can Casamada; avui, 
les xarxes socials li permeten compartir aquesta 
passió (a Instagram ja té 18.900 seguidors). Va ser 
regidora de Cultura a l’Ajuntament entre 2003 i 2007

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
tossuda
Un defecte que no pots dominar?
tossuda
Una persona que admires?
nestor luján
La teva paraula preferida?
‘Vale’
Quin plat t’agrada més?
les ostres
Una olor?
el sofregit
Una ciutat?
parís i istanbul 
Un llibre?
‘un viejo que leía novelas de amor’
Una etiqueta (hashtag)?
‘Foodporn’
Un plat que t’agradaria tastar?
els bitxos (animals)
Un projecte?
ser respectada en el món “gastro”

”

“

· Et consideres gastrònoma?
Doncs sí, perquè m’agrada menjar bé, 
però no sóc sibarita perquè no només 
m’agraden les delicatessen, també els 
plats senzills. Sóc foodie, però no al 
100%, perquè hauria d’estar sempre 
al dia de “què es cou” i jo no arribo a 
tot...! Però m’agrada saber què està 
de moda, quins restaurants valen la 
pena, quins productes triomfen...

· D’on et ve, aquesta passió?
Quan era petita, a pagès, a part de 
jugar també cuinava. És clar que  feia 
més desgràcies que encerts! I llegia 
molts llibres de cuina. Quan tenia 
20 i pocs anys vaig voler enfocar la 
professió cap aquí, però no per ser 
cuinera. Aleshores, l’ofici no tenia 
el prestigi que té ara i les escoles de 
cuina, - només n’hi havia tres- eren 
caríssimes. Volia ser comunicado-

ra i divulgadora gastronòmica. Vaig 
estudiar la diplomatura de turisme 
i la llicenciatura de publicitat i rela-
cions públiques. També tinc un màs-
ter en direcció d’empreses a l’econo-
mia del coneixement i un postgrau 
de Brand Community Management 
de La Salle.

· Aquest postgrau et va introduir 
al món digital?
Sí, en aquest postgrau vaig aprendre 
l’estratègia de marca a nivell digital. 
Jo, fins al 2013, tenia facebook i poca 
cosa més. Els coneixements pràctics 
d’aquest postgrau els vam adquirir 
en grup, fent un bloc, creant la seva 
estratègia i fent difusió a les xarxes 
socials perquè vinguessin al bloc. A 
mi em van encarregar Instagram. 

· I t’has convertit en una “influ-
encer” en poc temps...
He he, una micro influencer, en tot 
cas. Certament, Instagram em va 

enganxar tant que al cap de poc en 
vaig  obrir un propi i vaig començar 
a penjar fotos de menjar, el que fèiem 
a casa amb el meu home i el que men-
jàvem als restaurants.

· Quan et va començar a créixer 
el número de seguidors?
Quan vaig aplicar els coneixements 
del que havia estudiat al postgrau, 
vaig aplicar estratègia. Em vaig pre-
guntar per què hi havia ‘instagra-
mers’ que tenien milers de seguidors 
i ho vaig analitzar, sense saber exac-
tament la repercussió que tindria al 
meu Instagram. Fins que un dia, quan 
ja tenia uns 1.000 seguidors, em van 
convidar a un esdeveniment. Seria 
el primer de molts que vindrien...

· I l’Instagram segueix creixent...
Sí, i ara sóc conscient de l’estratègia 
que he de seguir. Paral·lelament, he 
establert col·laboracions i contrac-
tes amb empreses agroalimentàries, 

restaurants, agències, vaig a molts 
esdeviments, conec gent del món gas-
tro i llegeixo molt sobre gastronomia, 
perquè és un àmbit que m’encanta. 
Estableixo una relació amb algunes 
empreses i marques, però m’hi he 
de sentir còmode, he de creure en 
el producte. És difícil dir que no, al 
principi, i et deixes comprar fàcil-
ment. Però ara sóc més exigent, hi 
ha diferents fórmules entre empre-
ses i influencers, l’estratègia win-win, 
per exemple. Per motius d’agenda, 
he de dir que no a molts llocs on em 
conviden, no dono l’abast! 

· Aquesta feina, la combines amb 
una altra, amb quina?
Tinc una pàgina de venda on-line de 
complements de moda fets per ar-
tesans. I ara he obert un blog gastro, 
que és la pota que em faltava per com-
pletar la meva presència a les xarxes. 
Tinc Instagram, twitter, facebook, 
linkedin, però no tinc ni pinterest ni 

google +. Si algun dia una d’aques-
tes xarxes deixés d’estar de moda, el 
blog em proporciona marca pròpia.

· Dediques molta estona a fer la 
foto del plat que penges? 
Sí, a vegades, molta. Faig les fotos 
amb el mòbil. He llegit molt sobre 
el tema per esbrinar quins tipus de 
fotos són les més seguides. Has de fer 
una bona foto del menjar i l’atrezzo és 
important, sense que desviï l’atenció. 

· Quina estratègia segueixes, per 
tenir encara més seguidors?
Has de dedicar molt temps a les xar-
xes. He de posar molts likes. Així, les 
aranyes de Google et posicionen. Si 
el teu treball és continuat, Google 
també et premia. D’etiquetes en poso, 
però no moltes, perquè l’algoritme de 
Google ja les relaciona. A vegades, 
a mitjanit, encara estic responent 
els comentaris que m’han fet al peu 
de foto. Això també és estratègia. 

 Marina Antúnez


