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Setmanari d’informació local

El col·lectiu RAF 
-Recerca Activa 
de Feina- fa un any
ACTUALITAT P5

El Castellar 
es retroba 
amb el triomf
ESPORTS P13

  Els espectadors de la projecció del documental ‘La poma i el piano de cua’ que va obrir el BRAM! van fer petit l’Auditori. || Q. PASCUAL

Ajuts per a 367 famílies
ACTUALITAT P4

Els ajuts municipals per a necessitats socioeconòmiques 
van arribar el 2014 a 367 famílies, 41 més que el 2013

Dels 226.000 euros dels ajuts socials de l’Ajuntament, la 
majoria es van destinar a la infància i a temes d’habitatge

El director del BRAM!,
Pere Joan Ventura, considera 
que la mostra de cinema “va 
agafant arrels” a Castellar.
La setena edició ha atret més 
de 2.300 espectadors

CULTURA P18 I 19

Rècord 
de públic 
al BRAM!
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ENTITATS

Club Cinema Castellar Vallès Centre Excursionista de Castellar

CINEFÒRUM:
CELEBRACIÓN

CAMINS
DEL PESSEBRE

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
www.clubcinemacastellar.com

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Dia: divendres 6 març · Hora: 21 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Preu: general, 5 €; socis CCCV, gra-
tuït  ·  VOSE

Una família de l’alta burgesia danesa 
es disposa a celebrar el 60 aniversari 
del patriarca, de reputació irreprot-
xable. Els seus tres fills volen apro-
fitar l’ocasió per treure a la llum els 
draps bruts de la família. Premiada 
al Festival de Cannes (2008).

Dia: dimecres 11 de març
Horari: 20.30 h
Lloc: Sala d’Actes del Centre
Excursionista de Castellar
(c. Colom, s/n)

Presentació del llibre i documental 
Els camins del pessebre. Can Gallemí 
1971 - Sant Mateu 2014. L’acte comp-
tarà amb la presència de l’autor del 
llibre, el pessebrista Jordi Montlló.

Assoc. de Jubilats i Pensionistes

ASSEMBLEA
GENERAL DE SOCIS

+ INFO:
Tel. 937 158 998

Dia: dissabte 14 de març
Horari: 17 h
Lloc: Auditori Manel Montlló
del Casal Catalunya
(c. Prat de la Riba, 17)

Ordre del dia:
1. Lectura acta anterior
2. Estat de comptes
3. Presentació de les activitats de
    l’any 2014 i projectes per al 2015
4. Precs i preguntes
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ACTUALITATDIA INTERNACIONAL DE LA DONA

· L’actriu Patricia Arquette va denunci-
ar públicament, quan va recollir l’Oscar, 
la discriminació home-dona en els sous. 
És l’assignatura pendent?
En l’àmbit del funcionariat no, perquè ets un 
número i tothom cobra en funció de la cate-
goria. Amb tot, encara que molts ho neguin 
la igualtat només existeix sobre el paper. Les 
empreses privades estan molt lluny d’igua-
lar home i dona, això és evident als sous i als 
càrrecs directius. En el món de la política 
també existeix aquesta desigualtat.

· A les xarxes socials de vegades tro-
bem usuaris molt joves que promouen 
actituds masclistes. Què podem fer?
Si un vídeo incita a la violència es pot de-
nunciar d’ofici. En el cas d’un comporta-
ment masclista, el que s’ha de fer és tre-
ballar des de l’escola i les institucions en la 
conscienciació, en educar els joves. Queda 
molt camí per recòrrer per eradicar la 
xacra que suposa que alguns homes consi-
derin inferiors les dones, que no les vegin 
aptes per liderar un equip, o fins i tot les 
obliguin a mutilar el seu cos o a tapar-lo. 
Cap cultura justifica la discriminació i ma-
nipulació de de les dones. A hores d’ara, en-
cara hem d’aconseguir que els homes com-
parteixin al 50% les tasques domèstiques i 
la criança dels fills. Hem de seguir lluitant 
per la igualtat i per l’equil·libri.   

  R.GómezENTREVISTA

Míriam Valldeperes
Jutgessa de Pau de Castellar

Dissabte reivindicatiu

 Rocío Gómez

Cinema, teatre, tallers i música commemoraran fins el 13 de març el Dia Internacional de la Dona

  Fragment del cartell promocional de “Uchungu Na Tumaini”, documental que es projectarà el proper 12 de març || CEdidA

Un any més Castellar del Vallès se suma a la 
jornada reivindicativa del Dia Internacional de 
la Dona, que se celebra arreu del món el 8 de 
març. Enguany, la Comissió Municipal per a 
la Igualtat d’Oportunitats, ha programat una 
desena d’activitats gratuïtes que finalitzaran 
el proper divendres 13 de març.

El tret de sortida de la programació 
d’aquesta jornada reivindicativa arribarà 
aquest dissabte amb tot un seguit de pro-
postes que tindran el carrer Montcada com 
a punt de trobada. A partir de les 11 hores els 
Amics del Country i de Pas de Ball ompliran 
de ball el carrer, mentre que a les 13 hores 
tindrà lloc la lectura del manifest, que anirà a 
càrrec de la Jutgessa de Pau de Castellar, Mí-
riam Valldeperes. Després de la lectura del 
manifest arribarà l’apunt musical a càrrec del 
Cor de la Nit d’Espaiart, dirigit per Sònia Ga-
tell. D’altra banda es penjarà el tapís “Granny 
Square”, teixit a ganxet per alumnes de l’Es-
cola Municipal d’Adults i integrants del Casal 
Catalunya i Castellar Jove.  

Després del ball i la música, els comerci-
ants del carrer de Montcada faran un sorteig 
de vals de compra a bescanviar per productes 
dels establiments participants. Tothom qui hi 

vulgui participar pot recollir les butlletes fins 
al 7 de març als mateixos establiments.

més activitats || La programació per com-
memorar el Dia Internacional de la Dona no 
quedarà restringida al proper cap de setma-
na. De fet les activitats continuaran la setma-
na vinent amb tastos de pilates, una sessió de 
meditació, una representació de teatre i una 
projecció. En concret, dilluns 9, a les 15.30 h i 
a les 16.30 hores, es faran tastos de pilates al 
Casal Catalunya, adaptats a persones majors 
de 60 anys. Aquesta mateixa proposta es farà 
també dimecres 11 de març, al mateix escena-
ri, a les 10 hores. 

Per al dimarts 10 de març s’ha progra-
mat una sessió de meditació musical guiada 
sota el títol “Jo dona”, que començarà a les 19 
hores al Casal Catalunya. La proposta, a càr-
rec d’Ainhoa Barquín de Psicovallès, és una 
invitació a experimentar un viatge cap a l’es-
sència femenina, per tal de gaudir, descobrir, 
reforçar i compartir. Per assistir a aquesta ac-
tivitat no cal tenir experiència prèvia en medi-
tació, però sí que es demana inscripció a la Re-
gidoria d’Igualtat (c. Portugal, 2, tel. 93 714 40 
40, en horari de matí), ja que les places són li-
mitades. L’endemà dimecres, a banda del tast 
de pilates a les 10 hores, tothom qui ho desitgi 
podrà gaudir de la representació teatral Do-

rita Mayalde, cuinera. Es tracta d’una reflexió 
en clau d’humor sobre els enigmes i les injus-
tícies quotidianes de la vida matrimonial, feta 
amb un espectacle còmic, gastronòmic i mu-
sical, que inclou la interpretació de cançons. 
L’activitat començarà a les 18.30 hores i tindrà 
lloc a la Sala d’Actes d’El Mirador.

La cloenda de les activitats arribarà di-
jous 12 de març, amb la projecció a les 20.30 
hores, també a la Sala d’Actes d’El Mirador, 
del documental Uchungu Na Tumaini, crònica 
del dolor i l’esperança. Aquest és un documen-
tal produït per la Lliga dels Drets dels Pobles 
en què es dóna veu a les dones víctimes de la 
violència a l’est de la República Democràtica 
del Congo, les més vulnerables, junt amb els 
infants, en el conflicte de la regió dels Kivu. 
L’acte comptarà amb l’assistència del direc-
tor del film, Josep Ramon Giménez.

exposicions || Fins al dia 13 d’aquest mes es 
poden visitar a Castellar dues exposicions re-
lacionades amb l’empoderament de la dona. 
D’una banda, a l’Escola Municipal d’Adults, 
una mostra de fotografies realitzades per 
alumnes de l’escola que porta per títol “Fi-
nestres obertes”; de l’altra, un recull de lec-
tures i material sobre dones que ha recopilat 
la Biblioteca Antoni Tort i que es pot trobar 
a l’equipament municipal.   

La igualtat 
només existeix 
sobre el paper
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El Catàleg de Béns,
a exposició pública

El Pla Especial del Catàleg de Béns a Protegir 
de Castellar, que es va aprovar inicialment a la 
sessió plenària del passat 24 de febrer, ence-
ta la recta final del procés d’elaboració. En les 
properes jornades el document es publicarà 
al BOP, en un mitjà de comunicació escrit així 
com també al portal municipal www.castellar-   Pepe González, regidor comissionat del POUM. || j. RiUS

PATRIMONI  |  CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

 Rocío Gómez

d’atenció a persones amb disca-
pacitat de la plaça Major (PIPAD), 
aquest espai va atendre més de 
300 visites. El PIPAD, on es gene-
ren activitats adreçades a perso-
nes amb discapacitats diverses, 
“s’ha consolidat tant pel que fa a 
usuaris a nivell personal com pel 
que fa a les entitats que treballen 
amb persones amb diferents dis-
capacitats”, destaca Massagué.

La Regidoria de Serveis So-
cials també ha fet balanç del ser-
vei municipal d’atenció psicològi-
ca, que l’any passat va atendre un 
total de 154 casos, amb un total de 
330 visites.  

La infància i l’habitatge, 
principals despeses socials

Un total de 367 famílies castella-
renques van rebre l’any passat 
ajuts per necessitats socieconò-
miques, 41 més respecte l’any an-
terior. Segons dades facilitades per 
la Regidoria de Serveis Socials, la 
despesa en acció social el 2014 va 
arribar gairebé als 226.000 euros, 
el que suposa un increment intera-
nual del 16%.

La gran majoria de les presta-
cions s’han destinat de forma prio-
ritària a la infància (45%) i a temes 
relacionats amb l’habitatge (24%). 
La lluita contra la pobresa energè-
tica també és molt rellevant (11%), 
ja que en termes globals el paga-
ment de subministraments du-
rant el 2014 va ascendir a 24.000 
euros, 6.000 euros més respecte 
el 2013 i 18.000 euros més respec-
te el 2012. “La previsió és que, tot 
i que alguns diuen que estem mi-
llorant, aquí encara no ho notem 
i suposem que la pobresa ener-
gètica serà un dels punts claus 
d’aquests principis i finals de 
l’any”, assegura la tinent d’alcal-
de de l’Area de Serveis a les Per-
sones, Glòria Massagué.

La resta d’ajuts concedits 
l’any 2014 per la Regidoria de Ser-
veis Socials (20%) corresponen a 
l’acció solidària amb entitats soci-
als (Obra Social Benèfica i Via So-
lidària), a alimentació, a la utilitza-
ció del transport públic, a serveis 
mèdics o educatius (com l’Escola 

 Jordi Rius

  Unes monitores servint el dinar en el menjador de l’escola Sant Esteve. ||C. díAz

d’Adults) i a estades d’emergència, 
entre d’altres.

3.459 visites|| D’altra banda, la 
Regidoria de Benestar Social va 
atendre l’any passat un total de 
3.459 visites. Del total d’atenci-
ons, que han pujat un 4% res-
pecte l’any anterior, 738 corres-
ponen a primeres visites, 59 a 
situacions d’urgència i 2.721 a 
situacions de seguiment. 

Segons s’afirma a la memòria 
de Serveis Socials, s’ha incremen-
tat la complexitat dels casos ja que 
es combinen situacions vinculades 
a atur, habitatge i necessitats bàsi-
ques. També augmenten els casos 
derivats de situacions d’atur de 
llarga durada o de major cronicitat 
i de demanda de prestacions soci-
als i de suport emocional o mental. 
En canvi, han disminuït les atenci-
ons per dependència ja que hi ha 
una menor disponibilitat de pres-
tacions. La tinent d’alcalde de Ser-
veis a les Persones assegura que si 
hi haguessin més recursos per part 
de l’Estat i de la Generalitat “es po-
dria treballar més amb les perso-
nes, fer un programa de treball, 
de seguiment i d’apoderament i 
no tant dedicar-nos a l’emergèn-
cia del moment”.

el sad i el pipad|| D’altra banda, 
el Servei d’Atenció Domiciliària 
(SAD), un servei a domicili adre-
çat a persones amb manca d’au-
tonomia, va ser utilitzat l’any pas-
sat per 91 usuaris, Quant al Punt 

Un total de 367 famílies, 41 més que l’any 2013, van rebre ajuts per necessitats socieconòmiques i la despesa se situa en 226.000 €

+ SERVEIS SOCIALS

Castellar del Vallès 
dóna la cara

Obertament, entitat que lluita 
contra l’estigma i la discriminació 
de persones amb malaltia mental, 
proposa que les entitats es facin una 
fotografia amb el màxim de persones 
possible a fi d’unir-se a la campanya: 
“Dóna la cara per la salut mental”. 
Per això, Suport Castellar organitza 
una fotografia conjunta amb l’objec-

tiu  d’aconseguir un bon nombre de 
persones que vulgui donar la cara 
per la salut mental. Amb aquesta 
fotografia es participarà en el gran 
mural que prepara Obertament 
a fi de demostrar que la nostra 
societat vetlla per la salut mental. 
Tota persona que vulgui unir-se a 
aquesta iniciativa pot adreçar-se a la 
seu de Suport Castellar, c/Església 
s/n (Casa Massaveu), el pròxim 11 
de Març a les 17.30 de la tarda, i 
sumar-se a aquesta fotografia per 
declarar que Castellar “Dóna la cara 
per la salut mental.

El document, que és
provisional, es pot
consultar al portal
www.castellarvalles.cat

valles.cat, per tal d’iniciar el període d’exposi-
ció pública que serà de 45 dies hàbils. “Amb in-
dependència que el termini sigui de 45 dies, 
fins l’aprovació provisional del document,  
que serà d’aquí uns 4 o 5 mesos, es podran 
fer arribar les al·legacions”, explica Pepe 
González, regidor comissionat del POUM. El 
regidor reitera que la voluntat de l’Ajuntament 
de “donar totes les facilitats perquè tothom, 
ja siguin entitats, propietaris o persones in-
teressades, puguin fer les seves aportaci-
ons, o reunir-se amb els tècnics”.

D’altra banda, González afegeix que des-
prés del període d’exposició pública es recolli-
ran totes les al·legacions, “els informes que 
faran des de les conselleries de Medi Ambi-
ent i Cultura, i l’informe que després farem 
arribar a la Generalitat”. 

Cal destacar que el Catàleg de 
Béns a Protegir ha estat elaborat pels 
serveis tècnics municipals a partir del 
document redactat pel Servei de Pa-
trimoni Arquitectònic Local de la Di-
putació de Barcelona el 2010, “amb 
l’objectiu de fer una  anàlisi exhaus-
tiva dels elements que en l’actua-
litat composa l’inventari de Béns 
d’interès Local”, diu González. 

Així mateix, durant el període d’un 
any, el ple va aprovar a la darrera ses-
sió que quedi suspesa la tramitació del 
qualsevol pla urbanístic derivat o d’ins-
trument de gestió urbanística, així com 
l’atorgament de totes aquelles llicències 
que afectin els elements protegits, que 
contradiguin o no compleixin tant amb 
la normativa vigent com amb la norma-
tiva proposada en el pla especial.

El Catàleg de Béns a Protegir re-
cull més de 200 elements de Caste-
llar a conservar, preservar, protegir 
i posar en valor perquè formen part 
del patrimoni arquitectònic, arqueo-
lògic, ambiental, paisatgístic i natu-
ral de la vila.  
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Un any en moviment

E
l col·lectiu Recerca Ac-
tiva de Feina fa un any 
que començava a rodar 
sota el lema ‘A l’atur, 

però no aturats’ amb la finalitat 
d’aglutinar idees i propostes i ofe-
rir als seus membres l’oportunitat 
d’accedir al mercat laboral. “La 
RAF va sorgir arran de la inquie-
tud d’algunes persones que està-
vem a l’atur i fèiem cursets a Cal 
Botafoc. Ens vam reunir unes 10 
persones per fer intercanvi d’im-
pressions. Després d’aquella pri-
mera reunió, ens vam engrescar, 
amb algunes idees i amb molta 
empenta per intentar buscar al-
gunes solucions a la taxa d’atur 
que es registrava a Castellar”, 
explica Pau Plana, un dels primers 
membres de la RAF. 

Així, van sol·licitar un lloc on 
reunir-se, i van començar a tro-
bar-se setmanalment per tirar en-
davant diferents propostes, que 
s’han anat desenvolupant durant 
els darrers mesos. Una de les ini-
ciatives per la que més han lluitat 
ha estat el programa de subvenci-
ons a empresaris i comerços a l’ho-
ra de contractar gent del municipi, 
que han elaborat, colze a colze, amb 
l’Ajuntament. “La relació amb 
la RAF ve des del minut zero, i 
sempre ha estat molt cordial i 
entenem la visió crítica que ens 
plantegen. Sempre hem intentat 
negociar, com amb la subvenció 
a la contractació, que finalment 
vam aprovar al ple i que crec que 
serà un èxit”, explica Joan Creus, 
tinent d’alcalde de l’Àrea de Pro-
moció Econòmica i Innovació. 

Una de les altres grans qües-
tions en què ha treballat el RAF ha 
estat la biomassa. El col·lectiu con-
sidera que Castellar és un bon lloc 
–gràcies a l’abundant massa fores-

tal- per desenvolupar un projecte 
que potenciï l’ús d’aquesta energia. 
Per assessorar-se han mantingut 
contacte amb l’empresa BioBaix, 
de Sant Vicenç del Horts, una coo-
perativa que va néixer també d’una 
associació d’aturats. Ara, BioBaix 
està estudiant netejar algunes de 
les parcel·les privades de Caste-
llar que van quedar afectades per 
la ventada del desembre. Si fos via-
ble, membres de la RAF s’encarre-
garien de realitzar les feines, amb 
l’ajuda, la formació i sota la super-
visió de BioBaix. “Estem molt con-
tents amb la feina que estem fent. 
Estem treballant molt el tema de 
la biomassa, però estem oberts a 
qualsevol proposta. És cert que 
cada vegada que un dels mem-
bres troba feina ho celebrem, 
però no volem que es quedi aquí. 
Que encara que trobin feina, con-
tinuïn col·laborant amb la RAF”, 
afirma Ramón Bermúdez. És el cas 
del Rufino Martínez, que va comen-
çar a treballar la setmana passa-
da, però continua col·laborant amb 
l’entitat: “Continuo aquí amb els 
companys de la RAF, perquè avui 
dia, no sabem si treballarem dos 
mesos, sis mesos, un any o sis 
dies. Trobar feina és un canvi 
de xip total, perquè estàs ensor-
rat, penses que no podràs sortir 
de Castellar mai i ara veig, que sí 
que pot ser”. 

Durant el darrer any, han 
mantingut reunions amb regidors, 
tècnics i diferents grups polítics 
per intercanviar opinions i inqui-
etuds de la situació del municipi. 
Finalment, han aconseguit crear 
una mesa d’ocupació. “Han tin-
gut molta iniciativa en crear la 
mesa d’ocupació. Sempre tro-
baran a l’Ajuntament disposat 
a col·laborar”, afirma Creus. La 
Meritxell Garriga, membre de la 
RAF, assegura que “fins que no ho 
analitzes, ara que ha passat un 

 Membres de la RAF després de l’assemblea que fan cada dilluns a Cal Botafoc. || CRiStinA doMEnE

any, no te n’adones del que hem 
aconseguit, perquè vam partir de 
zero”. “De cara al futur estem in-
tentant que més gent s’interes-
si pel nostre col·lectiu i ampliar 
projectes”, afegeix Juan Hermo-
sín, membre que tot just acaba de 
trobar feina.  

Els membres de la RAF no 
s’aturen. No paren. El segon dissab-
te de cada mes posen una paradeta 
al carrer Sala Boadella, per informar, 
però també per recaptar diners i fi-
nançar l’entitat. “Tenim il·lusió, sí 
que veiem llum al final del túnel, 
però poc a poc. Alguns estem tre-
ballant. No parem de buscar feina. 
Continuem aquí perquè la RAF no 
morirà a curt termini, tal com està 
el context social. N’hi ha per llarg”, 
conclou Plana. 

La RAF està en moviment. 

El col·lectiu Recerca Activa de Feina (RAF) arriba al seu primer any de vida

DADES D’ATUR DE FEBRER

71 desocupats menys

La taxa d’atur a la vila ha baixat 
en 71 persones. Si al mes de gener 
es registraven 1.733 persones a 
l’atur, al febrer la taxa s’ha fixat 
1.662 persones, un descens prou 
accentuat. Si ho comparem amb 
la mateixa dada de fa un any, la 
diferència és de 261 persones. Hem 
passat del 15,6% al febrer de 2014 
al 13,6% del febrer d’enguany. “És 
un descens important que respon 
a diferents variables. D’una banda, 
bona part dels Plans d’Ocupació 
de la vila s’han iniciat al febrer: 
d’altra, continua la tendència 
de descens que va començar el 
novembre de 2014 i que s’ha anat 
mantenint a excepció del mes 
de gener”, explica Joan Creus, 
tinent d’alcalde de l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Innovació. 

  Cristina Domene
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Preestrena a
Cal Gorina de 
‘L’esma del temps’

Decidim Castellar organitza 
per aquest divendres a les 19 
hores a Cal Gorina la prees-
trena del documental ‘L’esma 
del temps’, que recull la histò-
ria de la candidatura ciutada-
na de Figaró-Montmany que 
va guanyar les eleccions per 
tercera vegada el 2011. Deci-
dim Castellar organitzarà una 
tertúlia després del documen-

tal on parlaran de la seva expe-
riència de govern representants 
polítics d’aquesta candidatura 
ciutadana. També seran pre-
sents les realitzadores que van 
fer possible el documental, Ale-
xandra Garcia-Vilà, Marta Gon-
zález i Marta Saleta. 

Aquesta preestrena es porta-
rà a terme al Vallès Occidental a 
Ripollet i Castellar del Vallès, grà-
cies a l’aportació econòmica que 
les Candidatures Alternatives del 
Vallès (CAV) van fer en el seu mo-
ment en el Verkami del projecte 
per fer el documental.  || REdACCió

Reunió amb la regidora 
d’Esports per les pistes

El Partit Popular (PP) ha fet una vi-
sita a les pistes d’atletisme arran de 
les queixes rebudes d’usuaris. “Des 
de fa temps estem rebent queixes 
del poc manteniment d’aquestes 
pistes. A la visita vam compro-
var que les instal·lacions estan 
en unes condicions lamentables, 
tant la zona verda, com els ves-
tidors, i més, després de la ven-
tada del desembre”, ha explicat 
Antonio Carpio, portaveu del PP. 
Per aquesta raó, el PP ha demanat 
una reunió urgent amb la regido-
ria d’Esports, Pepa Martínez, per 
saber quines mesures es prendran 
i si “l’Ajuntament pretén arreglar 
aquestes pistes que són unes de 
les millors de la comarca”. Car-
pio ha afegit que totes les entitats 
que fan servir aquesta instal·lació 
municipal es mereixen que estiguin 
en bones condicions: “L’esport i els 
joves no són culpables d’una mala 

gestió municipal”, ha dit en decla-
racions a L’ACTUAL.

Per la seva banda, la regi-
dora d’Esports, Pepa Martínez, 
ha anunciat que la reunió ja està 
concertada i que a la trobada els 
hi detallarà les diferents partides 
que hi ha aprovades per millorar la 
instal·lació: “En el pressupost es 
va aprovar una partida per ar-

PP  |  INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Presència 
castellarenca al 
congrés de JNC

Una delegació de sis membres de 
l’agrupació local de la Joventut Naci-
onalista de Catalunya de Castellar van 
participar en el XVIII Congrés de la 
JNC que va acollir més de 600 perso-
nes els dies 27, 28 de febrer i 1 de març 
al Tecnocampus de Mataró sota el 
lema ‘Generació Estat’. El Congrés va 
acollir 400 delegats i delegades de tot 
el país que van debatre més de 1.000 
esmenes de 5 ponències.  || REdACCió

JNC |  JOVENTUT
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DECIDIM CASTELLAR  |  DOCUMENTAL

ranjar equipaments esportius, 
a banda de la partida de man-
teniment que ja hi ha habitual-
ment”. Martínez també ha apun-
tat que “a més, com que les pistes 
van ser un dels equipament més 
afectats per la ventada del 9 de 
desembre, estem esperant la va-
loració de l’assegurança” per re-
parar els danys soferts. 

  Imatge actual de les pistes d’atletisme.  || CEdidA

 Els populars demanen explicacions sobre “el mal estat” de les pistes d’atletisme 

Formació a la policia sobre 
maltractament animal

ICV considera que hi ha una sèrie 
de mancances i problemes a la vila 
relacionats amb les mesures de 
prevenció contra la violència ani-
mal, per aquest motiu proposa 
una formació específica a la Poli-
cia Local de Castellar. “És el pri-
mer pas per posar en marxa una 
brigada específica capaç de de-
tectar casos de violència sobre 
els animals al nostre muncipi”, 
va explicar Dani Martínez, res-
ponsable d’ICV a Castellar.

Municipis com Sant Cugat 
del Vallès ja han posat en marxa 
aquesta iniciativa i la Policia Local 
està rebent -per part de l’Associ-
ació de Policies per a la Defensa 

dels Animals- formació específica. 
En aquests cursos els agents conei-
xen com són els animals, aprenen 
a evitar l’ús de força desproporci-
onada i reben formació legal en re-
lació a Llei de Protecció dels Ani-
mals. “Volem que la policia tingui 
coneixements davant de casos de 
violència contra animals, l’Ajunta-
ment ha de donar les eines neces-
sàries als agents, com protocols 
d’actuació o formació especifica”, 
va apuntar el responsable Jordi Ma-
nils membre del grup animalista 
d’ICV i alcaldable a Montmeló.

Per la seva banda, la presiden-
ta de l’Associació en Defensa dels 
Animals (ADA) opina que el proble-
ma “és que els agents no estan for-
mats i alguns d’ells no són sensi-
bles amb la problemàtica”. 

ICV  |  PROPOSTA ELECTORAL

 D’esquerra a dreta, Dani Martínez i Jordi Manils . || C. d. 

 Cristina Domene

 Cristina Domene
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L’alcalde de Moià a la 
presentació d’ERC

ERC Castellar presentarà demà 
dissabte a les 12 hores a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont la llista de 
la candidatura republicana per a 
les properes eleccions municipals. 

Els dos primers noms que 
encapçalen la llista ja s’han fet 
públics. Rafa Homet repeteix per 
segona vegada com a alcadable 
d’ERC mentre que el fins ara coor-
dinador de l’ANC Castellar, Josep 
Maria Calaf, abandona el càrrec 
a l’Assemblea per ser el núme-
ro 2 a la candidatura. En aquest 
sentit, Rafa Homet, assegura que 
l’eix transversal de la resta de llis-
ta dels republicans és “l’associ-
acionisme”. “Tots els membres 
tenen una estreta relació amb 
alguna entitat. A més, és una 
candidatura amb molta pre-
sència d’independents, sobre-
tot entre els 10 primers”, expli-
ca l’alcaldable d’ERC.

D’altra banda, l’alcalde de 
Moià i diputat republicà, Dionís 
Guiteras, també participarà a la 
presentació de la llista d’ERC. 
“El convidem per la seva ves-

sant d’alcalde. Va trobar Moià 
en una situació de fallida tèc-
nica però amb el treball, trans-
parència, consens i honestedat 
de l’equip i especialment de Di-
onís Guiteras han pogut sor-
tir d’aquesta situació”, assegu-
ra Homet. “És per a nosaltres un 
referent perquè ha estat capaç 
de generar consensos perquè un 
poble altament endeutat tirés 
endavant”, conclou l’alcaldable 
d’ERC Castellar.

La  presentació de la candida-
tura també tindrà un apunt musi-
cal amb l’actuació d’Andrea Mir i 
l’Associació de Dansa Contemporà-
nia de Sabadell que interpretarà la 
coreografia de Nacho Duato sobre 
una peça de Maria del Mar Bonet. 

ERC  |  CANDIDATURA

  Dionís Guiteras. || CEdidA

Som de Castellar atrau 500 
persones a la seva presentació

Més de 500 persones, segons els or-
ganitzadors, van assistir diumenge 
passat en un dia climatològicament 
bo al parc de Canyelles a la monge-
tada que va servir de presentació pú-

 A. Parera
blica de la plataforma Som de Cas-
tellar, de suport a la candidatura del 
socialista Ignasi Giménez. “La nos-
tra candidatura, més enllà que es 
presenti per les sigles d’un par-
tit polític, intenta anar molt més 
enllà, ser transversal, i recollir 
molt l’opinió de la gent i, sobretot, 

La plataforma de suport al candidat Ignasi Giménez va organitzar una mongetada

PSC  |  MONGETADA

som una candidatura que està 
molt arrelada al municipi, molt 
arrelada a Castellar”, va valorar 
el cap de llista. Giménez també va 
apuntar que “les eleccions munici-
pals són evidentment locals, unes 
eleccions on el que es decideix és el 
futur de la nostra vila i, per tant, 
volem sumar tantes persones com 
sigui possible, estiguin o no d’acord 
en moltes ocasions amb decisions 
que hagi pogut prendre el PSC”.

El cap de llista, que es presen-
ta per tercera vegada a la reelec-
ció a l’alcaldia, va qualificar d’èxit 
la trobada i es va mostrar opti-
mista perquè la mongetada supo-
sava “una bona arrencada per 
aquests propers mesos per poder 
donar a conèixer molt millor qui-
nes són les nostres propostes per 
a Castellar”. “El treball de tots 
els membres de la candidatura 
que es formarà properament és 
única i exclusivament pensant 
en el nostre poble, en la nostra 
vila”, va insistir Giménez. 

  Giménez parla amb un grup d’assistents a la mongetada al parc de Canyelles. || A.P.

 Rocío Gómez 
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La música com a descobriment

Tallers de plantes aromàtiques

L’alumnat de l’escola Sant Esteve ha estat treballant la música al llarg 
d’una setmana. Els nens i nenes d’educació infantil van estar treballant 
la dansa, que els permet també conèixer més el seu cos. Els infants 
de primer, segon i tercer la percussió corporal i els grans de l’escola a 
part de participar en la construcció dels tabals, van rebre classes per 
tocar-lo i aprendre un ritme de cercavila. L’objectiu de les sessions de 
música és aconseguir que l’alumnat sigui crític.  || REdACCió 

 A. PÉREz 

CEdidA

Campos Estela, una empresa de restauració especialitzada en menjadors 
escolars, ha posat en marxa aquesta setmana uns tallers educatius sobre 
les olors i les gustos de la Mediterrània, amb la col·laboració estreta de 
la Xarxa Parc de les Olors de Catalunya. El projecte es va presentar di-
jous passat a El Mirador amb un taller de sals d’herbes i un tast de re-
ceptes amb plantes aromàtiques. Les escoles Sant Esteve, Joan Blan-
quer, El Sol i la Lluna i Mestre Pla participen a la iniciativa.  || REdACCió

ESCOLA SANT ESTEVE  |  PASSEIG PER LA MÚSICA

OLORS DE LA MEDITERRÀNIA  |  CAMPOS ESTELA

Una polonesa a Castellar
Marcelina Ryrko visita l’escola castellarenca dins del projecte e-Twinning

El 14 de febrer, l’escola Mestre Pla va 
rebre una visita molt especial; la va 
venir a visitar la Marcelina Ryrko, mes-
tra d’anglès de l’escola polonesa, amb la 
qual el centre col·labora fent un projecte 
e-Twinning des de fa dos cursos.

La Marcelina és la mestra d’an-
glès de l’Szkoła Podstawowa nr 46 im. 
Leona Kruczkowskiego, una escola de 
primària situada a Bytom, al sud de 
Polònia. Ja fa dos cursos que les dues 
escoles treballen en xarxa duent a 
terme un projecte cooperatiu en llen-
gua anglesa, un projecte e-Twinning 
(dins del programa Erasmus+), que ha 
agermanat les dues escoles i els seus 
alumnes i ha donat l’oportunitat de co-
nèixer-se mitjançant videoconferènci-
es, entre moltes altres activitats.

Alumnes de sisè, pares, mares i 
mestres es van voler reunir amb molta 

  Redacció

ESCOLA MESTRE PLA  |  E-TWINNING

  Ryrko amb alguns alumnes. || ARXiU

INSTITUT GRAZAILLERS CARCASSONE  |  INTERCANVI LINGÜÍSTIC

20 alumnes de 3r de secundària del Collège de Grazailles de Car-
cassonne acompanyats de dos professors de l’escola, han estat fins 
avui en un viatge d’intercanvi lingüístic amb l’Institut Castellar. Els 
alumnes de l’institut francès s’allotgen, des que van arribar diven-
dres 27 de febrer, als domicilis dels estudiants de l’institut, a Caste-
llar i a Sant Llorenç Savall, i realitzaran diferents activitats durant 
tota la setmana.  Els alumnes francesos han visitat els refugis an-
tiaeris del Pla de la Bruguera i el local pessebrista de la Capella de 
Montserrat, i han participat al magazín Dotze de Ràdio Castellar. 
També han visitat Barcelona, el museu de la Coca-Cola i han as-
sistit a la projecció de Vivir es fácil con los ojos cerrados.  || REdACCió

De visita a la ciutat

il·lusió a l’escola per donar-li la benvin-
guda, ensenyar-li el centre i explicar-li 
com s’hi treballa. La Marcelina va dur 
els regals que els companys i compa-
nyes de Bytom havien estant prepa-
rant pels nens i nenes de l’escola Mes-
tre Pla. També els va convidar a tastar 
uns dolços típics de Polònia, que va 
portar tant pels assistents com per a la 
resta d’alumnes de sisè. Els mestres de 
l’escola li van fer entrega també d’uns 

regals que els nens i nenes de l’escola 
Mestre Pla havien elaborat a la classe 
per tal que ella els fes arribar als amics 
i amigues polonesos. 

Per a l’escola Mestre Pla, la vi-
sita de la Marcelina Ryrko ha estat 
molt especial ja que ha estat un es-
deveniment molt important que ha 
fet que els llaços que unien mestres 
i alumnes de les dues escoles, mal-
grat la distància, s’hgin reforçat. 
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“Les doules no som 
llevadores ni psicòlogues”

El Consell General d’Infermeria ha 
posat les doules en el punt de mira 
de l’opinió pública. El col·lectiu ha 
elaborat un informe adreçat a la 
Fiscalia en què les acusen “d’in-
trusisme professional perquè 
atenen parts sense titulació” i 
de “posar en risc la seguretat 
de les dones embarassades i els 
seus fills”. De fet, a l’informe es de-
nuncien pràctiques que, segons el 
Consell General d’Infermeria, són 
“pròpies de rituals sectaris de so-
cietats subdesenvolupades i con-
traris a la salut pública”, com ara 
“induir a les dones a menjar la 
seva pròpia placenta després de 
donar a llum”. 

Arran de la difusió de l’informe 
als mitjans de comunicació, molts 
han estat els que han pres partit a 
favor i en contra de la figura de la 
doula. L’Aida Gallego fa 5 anys que 
és doula i és membre de l’associa-
ció Mares Doules, la primera asso-
ciació de doules que es va crear a 
Espanya el 2007. Abans de prendre 
aquest camí professional, treballa-
va per a la Fundació Vicente Fer-
rer com a assistent adjunta al direc-
tor general a Barcelona. L’Aida va 
decidir contractar una doula per-
què l’acompanyés en el seu primer 
embaràs ara fa gairebé 8 anys. Des-
prés de la seva pròpia experiència 
va decidir que ella també volia ser 
doula. A Castellar, ha acompanyat 
una desena de mares en el seu em-
baràs. “Com a doules no aconse-

 Rocío Gómez 

llem. Som algú que t’escolta, que 
et retorna la pregunta. La doula 
està al teu costat i et dóna suport 
a totes les decisions que prens en 
l’embaràs i en la criança. En rea-
litat la doula no és necessària, és 
complementària”, explica Galle-
go. “La doula acompanya durant 
l’embaràs i la criança, sense jut-
jar, sense opinar, amb empatia i 
amor. No som personal sanitari, 
ni llevadores ni psicòlogues”, pun-
tualitza la doula vallesana. 

Quant a les acusacions del 
Consell General d’Infermeria, Ga-
llego assegura que, “com a doula, 
m’entristeix però no m’enfada 
perquè les doules no fem res d’ai-
xò” però coincideix amb el Consell 
en què és necessària una regulació 
quant a la formació i definició del 
paper de la doula.  “A Mares Dou-
les tenim un codi ètic, i tenim clar 
què no s’ha de fer. Si hi ha doules 
que s’extralimiten, que aconse-
llen a les mares, s’ha de denunci-
ar perquè és mala praxi”, assevera 
Gallego. “Una doula no pot assistir 
un part ni pot substituir mai una 

  Aida Gallego és membre de l’associació Mares Doules. || A. PÉREz

CEdidA

llevadora ni un ginecòleg. No és la 
nostra feina. Em sembla molt bé 
que es reguli la figura de la doula, 
com ja es fa a la resta d’Europa i 
als EUA. La doula ve de l’antiga 
Grècia”, diu Gallego.

La regulació de les doules 
també tindria una incidència di-
recta en la formació. En el cas de 
Gallego, ella es va formar durant 
nou mesos a l’escola Arc de Seda 
de Mares Doules. “Si una mare 
ens expliqués que ha tingut una 
mala experiència amb una doula 
de l’associació, seria expulsada 
directament de Mares Doules”, 
sentencia la doula. Gallego reco-
neix que cap mare li ha expressat el 
desig d’un part natural però apun-
ta “que com a doula mai estaria en 
un part no assistit per una lleva-
dora o un ginecòleg”.  La vallesa-
na reconeix que és difícil entendre 
que “les doules no fan res, hi són”. 
Gallego insisteix en què “donen si-
lenci perquè les dones es puguin 
escoltar a si mateixes, i donen un 
espai d’objectivitat en un moment 
d’intensitat emocional”.  

L’agrobotiga Agrosans celebra 
aquest dissabte 7 de març la VI 
Calçotada per poder tastar tant 
els seus calçots de proximitat i 
de pagès com la seva salsa feta a 
Castellterçol. El preu de la ració 
és de tres euros. Els calçots que 
ven Agrosans són conreats per 
pagesos del voltant de Caste-
llar sobretot els divendres co-
incidint amb el cap de setmana 
que és quan hi ha més peticions 
de calçots. Pel que fa a la salsa 
està elaborada per Casa Ame-
lla, una empresa familiar que 
neix l’any 2002  per oferir solu-
cions en productes alimentaris 
de qualitat artesana i d’origen 
vegetal, compresos dins la dieta 
mediterrànea.  || REdACCió  

Dissabte va obrir les seves portes al carrer Sala Boadella, número 5 l’Obra-
dor d’en Gregori, un nou concepte de forn de pa ja que, a més de tot tipus de 
pa, pastes i pastissos, és també una cafeteria, fa menús al migdia i hi haurà 
possibilitat de fer cursos i tallers.  || REdACCió  

COMERÇ  |  INAUGURACIÓ DEGUSTACIÓ  |  7 DE MARÇ

Calçotada a 
Agrosans

Obre l’Obrador d’en Gregori

Aida Gallego és doula 
i ha acompanyat una 
desena d’embarassos
a Castellar 
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También, bajando impuestos mejora-
ra la situación económica de las Fami-
lias y su poder adquisitivo. Con hechos 
y no solo con palabras, se mantienen 
igualdad y servicios públicos. Hechos, 
es lo que queremos también para Cas-
tellar. El continuismo debe acabar y 
aplicar nuestras propuestas para dar 
prioridad a los problemas reales de 
los vecinos. Más fondos para generar 
empleo, recortar malgasto, ofrecer me-
jores servicios municipales y no usar 
los recursos locales en discusiones pro-
pagandísticas extramunicipales.
Esa es la buena dirección, que da los 
resultados positivos que todos quere-
mos para los vecinos de Castellar.

*Portaveu Grup Municipal PP

l 2011 una assem-
blea de veïns gua-
nya les elecci-
ons municipals 

per tercera vegada a Figa-
ró-Montmany. Governa im-

E

 L’Altraveu

“L’esma del 
temps”, quan una

candidatura
ciutadana

és al govern

G

 Antonio Carpio*

obernando el PSOE, 6 
de cada 10 parados eu-
ropeos eran españo-
les. Se destruyeron 

2.467.000 empleos, la Seguridad  
Social entró en números rojos y se 
congelaron las Pensiones.
Con el PP en el gobierno, todos los es-
pañoles hemos tenido que hacer un 

Estamos en la buena 
dirección: realidad 

en España, proyecto 
para Castellar

LA BÚSTIA Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cog-
nom, número de telèfon i número del dni. Màxim 20 línies. Les cartes de més 
extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’ar-
ribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

enorme esfuerzo y sacrificio para sal-
var el país de la quiebra,  alejándolo de 
ser rescatado como  sucedió con Gre-
cia o Portugal y pudimos mantener, 
nuestra soberanía económica. Hoy 
junto con Alemania  somos el motor 
del crecimiento Europeo.
Estamos en la buena dirección, Con 
el inicio del mes de marzo se publi-
ca la cifra de desempleo de febrero, 
y merecería la pena resaltar dos as-
pectos que reflejan las siempre frías 
cifras: hay 17.000 personas menos 
en las listas de paro, y la afiliación 
a la Seguridad Social se ha incre-
mentado en algo menos de cien mil 
personas. Las Pensiones suben, se 
genera Empleo y se fomenta el esta-
blecimiento de Empresas, y la prue-
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Agraïment

Estem molt contents i satisfets un 
any més de la celebració de la Passa-
da del Tres Tombs a Castellar . Tot 
un èxit en participació, assistents i 
col·laboradors. Una festa molt lluï-
da amb la presència de molts cavalls 
i molts carruatges, i molta expecta-
ció pels carrers de Castellar ja que 
a part de la nostra festa, hi havia la 
Fira del botiguers, la Festa de tapes 
al mercat i l’actuació dels Castellers 
. Sen’s acumulava la feina. Malgrat 
la forta ventada de l’hora de l’esmor-
zar, el qual ens feia volar els plats 
buits, però fins i tot algun de ple, no 
ens queixarem del bon dia i el bon 
sol que va fer .
Agraïm la col·laboració molt des-
tacada dels socis, sense els quals 
seria més difícil portar a terme la 
celebració d’aquesta Festa. Així 
com també a l’ajut de l’Ajuntament, 
Policia Local, Brigada Municipal, 
Servei de neteja, Radioaficionats, 

Salut Maria!

Qui digui que la jubilació és el final 
d’una etapa és un ignorant. Perquè 
està molt lluny de la realitat, és el con-
trari, és el principi d’una etapa que 
se’t presenta plena de moments es-
pectaculars, de dies genials i de jor-
nades al·lucinants. És el teu temps. I 
això és senzillament fantàstic! 
Maria, volem que aquest llibre sigui 
un símbol de tots els moments que 
has compartit amb totes i tots nos-
altres, que representi un tros xiqui-
tet  de tothom que ha format part 
dels dies alegres (i d’altres no tant), 
que hem tingut totes i tots la sort de 
compartir amb tu. Perquè Maria, 
ets gran, molt gran! Però no  d’edat, 
sinó de cor. Sempre disposada a aju-
dar i a solucionar els mil problemes 
que aquesta vida que  a vegades pot 
ser molt dura ens posa per davant. 
Sense ganes d’escriure massa, que 
això d’escriure t’agrada molt però 
llegir no tant. Et deixem amb la teva 
lectura i amb els teus records.
No et direm que siguis molt feliç, 
perquè sabem que ho seràs.  No és 
un adéu sinó un fins ara. Fes el teu 
camí que nosaltres sempre estarem 
per aquí esperant sentir les teves 
aventures i veure’t rient a munt i 
avall amb el teu carretó.
Se t’estima Maria!

  Família Casajuana

Contestación 
al centro de 
rehabilitación CMC

Puede que sí se esté cumpliendo el 
contrato con el Servicio Catalá de la 
Salut, tendremos que creer en sus 
declaraciones puesto que nosotros 
no hemos visto el contrato... Pero 
lo que sí es cierto el servicio que se 
está dando es deficiente. Lo avalan 
unas firmas o los usuarios mienten?
Si las medidas que ustedes han to-
mado como... cambiar un fisiotera-
peuta por otro cuando este realiza-
ba su trabajo correctament, poner 
un buzón para quejas y sugerencias 
interno, alargar horario a la activi-
dad de recepción” piensan ustedes 

Crida de la PAH

Des de la PAH Castellar del Va-
llès vàrem organitzar a meitats 
de Juny del 2014 una acció con-
tra una oficina de Ibercaja de Sa-
badell en suport a una família mi-
litant del nostre col·lectiu. 
Per la immobilitat de les negociaci-

Contenedores, 
elecciones y otras 
derivadas

Al terminar su última legislatura al 
frente del gobierno municipal, CIU tuvo 
la brillante idea “como cualquier gobier-
no que se precie” (pensando en las elec-
ciones) de comprar un centenar de con-
tenedores (los gris oscuro). El regidor 
Cesar Galván (responsable en su mo-
mento) decía en Radio Castellar que el 
motivo primordial era que los metáli-
cos eran muy ruidosos y molestaban.
Un gasto innecesario que sirvió 
para añadir más déficit a las pau-
pérrimas arcas municipales.
Pero ete aquí que ahora (ya se habla-
ba hace un año,por ello no debe ser 
excusa,pues no ha sido improvisado) 
adquieren 730 nuevos y lo disfrazan 
“como se les antoja”,todos los respon-
sables (incluso otras formaciones que 
configuran la representación municipal 
y a sus ciudadanos), unos  nos venden la 
“carga lateral” (o sea como se ha hecho 
siempre y con los vehículos de siempre).
Dicen que con la nueva licitación-conce-
sión (es un pack de todo incluido).Pero 
hay que ser ilusos ¿Por qué,quien paga 
los 730 contenedores nuevos? Si van en 
el pack de la concesión; podían descon-
tar los miles y miles de euros que valen y 
abaratar el contrato-concesión;reducir 
el déficito mejor aún emplearlo en cues-
tiones más prioritarias.
¿Han pensado Sres. ciudadanos de Cas-
tellar (ya que sus mandatarios tienen 
más en cuenta el apalancamiento en 
sus puestos) si eran necesarios?
La ciudad de Sabadell tiene los mis-
mos contenedores desde hace 20 
años, cuando en Castellar se han re-
puesto en sólo 7 años más de 100 y 
ahora de nuevo todos (730).
¿Saben que además de imagen, ma-
quillaje y elecciones parte de esos 

  josé Rosales-Ciutadans

  Mari Carmen González

  PAH Castellar

  Amics de Sant Antoni Abat
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contenedores (en las urbanizaci-
ones) donde no hay aceras; en la 
mayor parte en que antes estaban 
situados, incluso algunos tenían una 
plataforma,se han tenido que retirar 
porque la palanca de accionamiento 
para su apertura (en la parte inter-
na)es inaccesible en muchos casos 
o bien se han tenido que colocar in-
vadiendo y estrechando las calles?
Son bastante aparentes e incluso 
quedan bien; pero quienes decidie-
ron el despilfarro, debieran haberse 
preocupado, (aunque es pedir dema-
siado; como en tantas otras cuestio-
nes) pensar en el interés general y no 
en sus momentos de gloria.
La pasada semana el Sr.Blasi de 
Sant Feliu (c/Canaleta) se quejaba 
de la retirada del contenedor que te-
nían más próximo, pero es tan sólo 
una pequeña muestra (de lo mal que 
se ha hecho), en c/ de El Muronell,se 
ha trasladado porque no se podía 
abrir,en el passeig de Les Roques/
Setrill se han dejado fuera de donde 
estaban invadiendo la calzada y es 
de imaginar en tanto otros luga-
res del municipio y urbanizaciones. 
¿Han visto en la C/Barcelona/Lleida 
a veces les dejan que casi no se puede 
pasar con los vehículos. En suma ver-
gonzoso, es interminable el cúmulo 
de mala gestión y el despropósito. 
Tanto derroche mientras éste mu-
nicipio como tantos otros tiene tan-
tas y mayores prioridades. 

ba más evidente la tenemos en nu-
estros polígonos de Castellar.
Los defensores del derroche público 
y la división, llenan titulares, sin aten-
der las necesidades reales de los ciuda-
danos, como el gobierno municipal de 
Castellar, sin respuestas ante la crisis 
por su cómodo continuismo: mantener 
en alza los impuestos y usando el Pleno 
Municipal como altavoz partidista.
Desde el PP, las propuestas han sido 
y son mejorar el empleo en Castellar. 
Cortar el malgasto, ayudar al comercio 
local y reducir impuestos a las famili-
as, apoyando siempre cualquier inici-
ativa que ayude a los vecinos y benefi-
cie a todos los ciudadanos. 
La Igualdad y el Bienestar Social empi-
ezan con la creación de empleo. 

ons l’ acció es va allargar en el temps 
i vàrem passar dues nits dins l’enti-
tat bancària, sense aire condicionat i 
amb les portes tancades sense poder 
fer relleu de les lluitadores ni entrar 
menjar. L’ambulància va venir en 
dues ocasions, en la segona d’elles va 
ser per endur-se la mare de família 
afectada(gran lluitadora de la PAH 
Castellar) que estava embarassada i 
va patir un atac de calor, una baixa-
da de sucre i fins i tot contraccions.
Ibercaja ens ha denunciat, han envi-
at citacions judicials a totes les perso-
nes solidàries que eren dins l’entitat 
bancària quan els mossos d’esqua-
dra van fer les identificacions. Iber-
caja menteix, ens acusen d’entrar a 
l’entitat a la força i amb violència, to-
talment fals. Són ells qui van exercir 
la violència segrestant els i les lluita-
dores dins la oficina amb unes condi-
cions més que dures.
Al cap de tres dies, l’entitat bancària 
va optar per negociar i van arribar 
a un acord satisfactori amb els afec-
tats, dació en pagament amb una pe-
tita motxilla. Tot i això, han tirat en-
davant la denúncia.
Fem una crida per trobar una ad-
vocat/da solidari/a que ens doni su-
port jurídic i a la ciutadania que 
ens acompanyi el dia del judici: El 
dia 16 de març del 2015 a les 10:30h 
al Jutjat d’instrucció 1 de Sabadell. 
Agrair a tothom qui ens dóna su-
port en la lluita per un habitatge 
digne, No som delinqüents, exigim 
la retirada de la denúncia!

que ya tienen arregada la situación? 
Nuestra población en ningún mo-
mento ha disminuido “pero este 
servicio sí” con el agravante que se 
están sufriendo carencias perjudi-
cando seriamente a la salud”.
Por otro lado no entendemos el que-
rerse reunir con los médicos del 
Ambulatorio de Castellar, cuando 
estos llevan quejándose de esta situ-
ación desde el 2013 que se abrió este 
centro, el reunirse con ellos no será 
para querer llegar a un acuerdo, “en 
cuantos pacientes deben derivarles 
y como” con menos pacientes po-
dran justificar el buen funcionami-
ento de su centro... De los maravi-
llosos cambios que ustedes explican 
que van a tomar para el buen funci-
onamiento en el centro, pensamos 
que no son estos la solución, “lo que 
más deseamos los usuarios es que 
funcione correctamente”.
Además de las hojas de reclama-
ción y correo electrónico que pone 
el centro a disposición de los usua-
rios para hacer sus quejas, comu-
nicar que también hay una pàgina 
web oficial del servicio Catalán de 
la Salud que es para denunciar ir-
regularidades, y el centro también 
tiene la obligación de disponer de 
hojas oficiales

Coca-Cola  , Carnisseria Casé, Can 
Casamada, Restaurant Mas Um-
bert, Begudes Parera, Ràdio Caste-
llar, Parròquia, Mercat Municipal, 
Xoco Crep, Forja, Actual, Fami-
lia Guerrero i a tots aquells col-
laboradors fidels que ens ajuden 
any rere any. També volem donar 
les gràcies com a novetat d’aquest 
any als presentadors de la “Passa-
da” situats al carrer Major  que han 
fet una feina de locutors professi-
onals, aficionats de molta catego-
ria, la Maria Casajuana, Sr. Miquel 
Estapé i Judith Estapé i d’altres els 
quals ens deien el tipus de carruat-
ge, el nom de l’amo, la població d’on 
venien i el nom dels cavalls .
Ho sigui que lo únic que es podem 
dir és  a tots els que heu ajudat a por-
tar a terme la Festa un any més és 
moltes gràcies de part de la Junta 
de la Colla d’Amics de Sant Antoni 
Abat de Castellar . Fins l’any que ve.



del 06 al 12 de març de 2015

OPINIÓ
11

mb la crisi, el sector de 
les galeries d’art ha so-
fert com qualsevol sec-
tor econòmic. Moltes 

han hagut de tancar i d’altres s’han 
transformat, ja sigui reduint l’espai 
expositiu o bé combinant l’oferta co-
mercial per surar enmig del terratrè-
mol econòmic. Si han desaparegut 
galeries de prestigi en tot el territo-
ri europeu, també molts pintors han 
decidit frenar o bé abandonar la seva 
activitat artística. Pels artistes, la ga-
leria és el lloc emblemàtic on mos-
trar l´obra, on s’hi podia combinar 
amb l’organització de activitats cul-
turals de tota mena.
     Tots els altres llocs possibles per 
a fer-ho encara existeixen o bé s’han 
reforçat, vegeu: vestíbuls d’hospitals, 
fires d’art, llocs públics,  administra-
ció, restaurants, bars, etc... Sobretot 
per què el cost d’exposar en una ga-
leria d’art pot ser considerable. Re-
alment podem trobar moltes inicia-
tives i moltes no són cap novetat: la 
dels Restaurants ja la usava la banda 
a Picasso als 4 gats ara fa un grapat 
d’anys. He vist tallers que es transfor-
men en restaurants privats de cuina 
moderna amb exposició inclosa. S’ha 
de reconèixer  que només la imagina-
ció i el desencís per la falta de com-
pradors frena les iniciatives. És pen-
sant en aquestes circumstàncies tan 
desfavorables a l’art que m’ha vingut 
a la memòria una iniciativa no habitu-

  Runner gallery. || joAn MUndEt

Art-Home

drés-Paul Laixhay no va deixar 
d’anomenar-me els genis que tenim 
aquí a Catalunya i que tots coneixem.
Ara quan les coses van com van 
econòmicament i donat el nul inte-
rès per l’art, cal potser plantejar-se 
si calen més llocs on mostrar les nos-
tres creacions o més compradors 
amants de l’art en general.

* Pintor
(www.misinsomnios.blogspot.com)

A

poden veure tant al saló, a la cuina com 
sobre el llit, el jardí i el bany.”
Les exposicions es poden visitar 
cada dos dissabtes i també s’orga-
nitzen concerts de jazz i blues i “ta-
bles d’hôtes”, un cop al mes on sovint 
els plats són cuinats per cuiners pro-
fessionals. A l’estiu la cuina es tras-
llada al jardí i també els concerts en 
una barreja multicultural. Totes les 
visites es fan amb invitació prèvia. 
Vaig fruir de bona companyia i An-

Mou fitxa
per la Igualtat

 Daniel Pérez*

E
l 8 de març ens re-
corda de nou, la lluita 
constant  i quotidiana 
per assolir la igual-

El dret a decidir 
dels catalans...

 Grup Municipal CiU

C

Bèlgica. Parlo de l’any 2000. El propie-
tari de la casa, renovada totalment per 
dintre i per fora en un estil minimalista, 
advocat a Liège m’explica com va arri-
bar a plantejar-se el projecte i la dificul-
tat al principi de veure gent passejant 
per dintre de casa seva. A dintre i a 
fora escultures. Cada mes, un o dos ar-
tistes mostren les seves obres que es-
taran disseminades per qualsevol habi-
tació. Andrés-Paul Laixhay diu:  “ Casa 
meva és una galeria d’art i les obres es 

  Domènec Triviño*

PLAÇA MAJOR

tat entre homes i dones.  Una llui-
ta que, lamentablement encara té 
molt camí per recórrer.
Tot just fa un any, que el “Tren 
de la Llibertat” va suposar un 
canvi de mentalitat impulsat 
per molts col·lectius i associaci-
ons per reivindicar els drets i la 
llibertat de les dones a decidir 
sobre el seu propi cos, aturant 
així l’amenaça de retrocés soci-
al que suposava la reforma de la 
llei de l’avortament i de repro-
ducció sexual.
Avui hem de encoratjar-nos tots i 
totes i no renunciar als drets que 
garanteixen la igualtat d’oportuni-
tats entre homes i dones, especial-
ment en l’àmbit laboral.
És per aquest motiu que és ne-
cessària la implantació d’una 
llei d’igualtat salarial que tren-
qui amb la greu desigualtat que 
estan patint les dones, que tenen 
uns sous un 24% inferiors al dels 
homes per el desenvolupament de 
la mateixa feina. Per no parlar la 
poca presència  de les dones en 
els àmbits directius i de pressa de 
decisions o l’àmbit polític.
Per altre banda hem de tenir en 
compte la doble presència laboral 
de les dones que continua marca-
da per la desigualtat. Mentre les 
dones s’han anat incorporant al 
mercat laboral amb feina remu-
nerada, els homes no han assu-
mit com a tasques pròpies les de 
cura i sosteniment de les llars. I 
és que aquesta feina invisible,no 
remunerada, realitzada principal-

ment per anar contra el dret a deci-
dir dels catalans. El conflicte entre 
Catalunya i Espanya és una qüestió 
política que s’ha de resoldre a través 
de la política i no des dels tribunals. 
Després d’aquesta sentència del TC, 
l’únic camí que ens queda als cata-
lans per expressar-nos i decidir el 
nostre futur són les eleccions del pro-
per 27 de setembre. Aquestes elec-
cions són un camí plenament demo-
cràtic i legal i, per tant, cap govern 
ni cap tribunal podrà impedir que el 
27-S el poble de Catalunya prengui 
una gran decisió. 
Fa uns dies el president Mas ha 
presentat el full de ruta de l’acció 
de govern i de la transició nacio-
nal pels mesos de legislatura que 
queden fins les eleccions de 27 de 
setembre. Cal aprofitar aquests 
mesos per seguir avançant en l’ac-
ció de govern i en la creació d’es-
tructures d’Estat per tenir el país 
preparat per si el 27-S els catalans 
decideixen que volen constituir un 
Estat a Catalunya. 

al (com a mínim jo encara no l’havia 
vist)  que permet als artistes exposar 
la seva obra i, anant més enllà, el gale-
rista proposa una fusió entre pintura, 
escultura, música i cuina. El que ho fa 
més especial és que tot s’ubica en una 
casa particular.
ART-HOME que és així com s’ano-
mena la casa-vitrina, esdevé  una casa 
on s’hi viu i que es visita. M’hi porta el 
meu nebot jutge de l’audiència de Liège 
quan  li dic que m’agradaria exposar a 

ap govern ni cap tribu-
nal podrà impedir que 
el 27-S el poble de Ca-
talunya prengui una 

gran decisió. El passat dimecres 
25 de febrer el Tribunal Cons-
titucional va declarar per una-
nimitat que la llei de consultes 
aprovada pel Parlament de Ca-
talunya i la convocatòria del 9-N 
són inconstitucionals. La sentèn-
cia del TC comporta l’anul·lació 
dels punts centrals de la llei de 
consultes i anul·la també el de-
cret de convocatòria de la con-
sulta del 9-N signada pel pre-
sident Mas el passat dia 27 de 
setembre. Digui el que digui el 
Tribunal Constitucional, el 9-N 
va ser un esclat de democràcia, 
llibertat i civisme i això no hi ha 
cap sentència que ho pugui anul-
lar. Els catalans no tenim cap por 
a la democràcia i seguirem exer-
cint el nostre dret a decidir. 
El TC és un tribunal polititzat que 
actua com a corretja de trans-
missió dels interessos del PP i del 
PSOE, és per això que no ens ha 
sorprès el sentit de la sentència 
contra la llei de consultes i el 9-N. 
Amb aquesta sentència, el Govern 
espanyol torna a prendre una de-
cisió política decorada jurídica-
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plicant el poble, afrontant les 
dificultats econòmiques i les re-
sistències a aquest nou model 
de participació política. En 
aquest període engega una ini-
ciativa de pressupostos partici-
patius que compta amb la visita 
d’altres candidatures alternati-
ves interessades en la propos-
ta. Entre aquestes, hi ha L’Al-
traveu que es desplaça amb els 
seus regidors per conèixer el 
desenvolupament de la inicia-
tiva i l’acollida que té per part 
de la ciutadania.
El documental sobre aquesta 
candidatura es titula “L’esma 
del temps” i s’estrenarà a fes-
tivals cinematogràfics d’ara en-
davant. Decidim Castellar n’or-
ganitza la preestrena aquest 
divendres 6 de març. El passi 
és possible gràcies a l’aporta-
ció que van fer les Candidatu-
res Alternatives del Vallès en el 
Verkami del projecte i es podrà 
veure a Cal Gorina a les 19 h de 
la tarda. La projecció compta-
rà amb la presència de les re-
alitzadores del documental i 
els membres de la candidatu-
ra ciutadana del Figaró. Deci-
dim Castellar organitzarà des-
prés una tertúlia on parlarà de 
les propostes programàtiques 
lligades als reptes i complexi-
tats que expressa el documen-
tal. Per amenitzar el vespre hi 
haurà servei de bar.

ment per dones, significa quasi el 
40% del PIB català.
És responsabilitat de tots i totes 
acabar amb aquesta desigualtat i 
corresponsabilitzar tant als homes 
com a les dones de les tasques quo-
tidianes, de les tasques de cura 
dels més petits i dels més grans, 
i d’aquesta manera trencar els tò-
pics que els homes tenen disponi-
bilitat laboral plena i les dones han 
de fer jornades dobles i triples pas-
sant de la seva feina a les tasques 
de la llar.
És necessari que fem un canvi en la 
divisió de les tasques i del reparti-
ment del temps a l’àmbit privat, in-
cidint a tots els sectors de la socie-
tat en que la coeducació prengui el 
protagonisme i així aconseguirem 
transformar entre tots i totes la re-
alitat del nostre entorn.
Des de les diferents administraci-
ons hem d’apostar per la implanta-
ció programes i accions que garan-
teixin els drets bàsics de les dones i 
avancin en la eliminació de les bar-
reres laborals i alhora apostin per 
la coeducació i la corresponsabili-
tat en tots els àmbits de la societat. 
Al mateix temps, és necessari im-
pulsar un canvi cultural que ens 
porti a establir relacions entre 
homes i dones que ens permetin 
créixer en igualtat i en llibertat i 
lliures de violència. 
Per tant és hora de donar un pas en-
davant, de ser ferms i moure fitxa!

*Tinent d’Alcalde de

  Planificació Urbanística i Territori 
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EL TAULER

VACANTS
ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS 

Les Escoles Bressol Municipals

El Coral (c. torras, 4) i

Colobrers (c. Prat de la Riba, 23) 

disposen de places vacants per al 
curs 2014-2015 per a infants nas-
cuts l’any 2002.

Per a més informació i reserva de 
places, cal adreçar-se a les escoles 
de dl. a dv. de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.

+ INFO:
Tels. 937 143 715 (El Coral)
          937 142 219 (Colobrers)

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

SOL·LICITUD DE
SUBVENCIONS
A ENTITATS

EXPOSICIONS DE
VICTÒRIA RODRÍGUEZ

ja és obert el termini perquè qual-
sevol entitat sense afany de lucre 
(associacions, fundacions o grups 
de persones físiques) pugui sol-
licitar subvenció per a la realitza-
ció d’activitats o actuacions a Cas-
tellar del Vallès durant l’any 2015.

Sol·licituds obertes fins al 18 
de març de 2015. 

Adreceu-vos al Servei d’Atenció 
Ciutadana (El Mirador) dl. i dv. de 
8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 
a 19 h. tel. 93 714 40 40.

Consulteu el tràmit relacionat a:
https://seu.castellarvalles.
cat/33033/tramit/91/.

Exposició de pintura:
“Mezclando los colores expre-
samos aquello que nos ofrece 
la vida”.

Fins al 27 de març,
a la Sala Polivalent d’El Mirador.

Horari: de dilluns a divendres de 
10 a 13 h i de 17 a 20 h.

Les obres de Victòria Rodríguez 
protagonitzen també el projecte 
d’art digital d’El Mirador, que es 
podrà veure del 2 al 31 de març a 
la pantalla del vestíbul del SAC i al 
canal de Youtube Estima Castellar.

AJUTS
AL LLOGUER 2015

La Generalitat de Catalunya ha 
obert la convocatòria del dret a 
pròrroga per al 2015 de les presta-
cions per al pagament del lloguer.

Aquesta convocatòria s’adreça 
a les persones que van obtenir 
la prestació l’any 2014, presen-
tant la declaració de compliment 
de requisits que es demanen.

Presentació de sol·licituds: fins 
al 20 de març, al Servei d’Aten-
ció Ciutadana (El Mirador), en ho-
rari d’obertura (dl. i dv. de 8.30 
a 14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 a 
19 h).

+ INFO:
Tel. 937 144 040
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

FIRA DEL TRASTO

Dia: diumenge 8 de març
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: pl. d’El Mirador

Com cada segon diumenge de 
mes, Lluís Alforja i l’Ajuntament 
de Castellar organitzen una nova 
edició de la Fira del trasto. no us 
la perdeu!

Espectacular calamarsada

Una espectacular granissada va caure dimecres al migdia a Castellar. 
Les primeres pedres van caure a les dues del migdia i l’episodi va durar 
més de mitja hora. De seguida, els carrers van quedar blancs i la cir-
culació en alguns moments va ser complicada per la quantitat de cala-
marsa caiguda. La mobilitat de les persones en aquelles hores també 
va ser un pèl perillosa ja que les voreres estaven plenes de gel i hi po-
dien haver relliscades. A més, la concentració de granissada va coinci-
dir amb el retorn d’alguns alumnes a les escoles després de dinar. La 
calamarsa que va caure a Castellar del Vallès formava part d’una forta 
tempesta que va afectar el prelitoral central en una gran franja. La ca-
lamarsada va deixar pas a unes temperatures més baixes. A les xar-
xes socials, de seguida van aparèixer fotografies de castellerencs que 
testimoniaven la pedregada que havia caigut pels diferents carrers de 
la vila. Aquest cap de setmana, segons les previsions de Meteocat, les 
temperatures es recuperaran i hi haurà ambient assolellat.  || REdACCió

METEOROLOGIA  |  VIA PÚBLICACEC  |  TRAVESSA CASTELLAR-MONTSERRAT FESTA DEL PATRÓ  |  8 DE MARÇ

 o. MoREno

Jornada de 
portes obertes 
al Parc de 
Bombers

Oberta la inscripció 
per a la 26a travessa

El Parc de Bombers Volunta-
ris de Castellar celebra aquest 
diumenge la Festa del Patró del 
cos, Sant Joan de Déu. La festa 
començarà a les nou del matí 
amb un esmorzar de xocolata 
amb melindros al mateix Parc.  
A partir de les 10 i fins a les 13 
h hi haurà la jornada de portes 
obertes a més de jocs infantils. 
Entre les 12 i les 13 h hi haurà 
potser el moment més especta-
cular de la jornada consistent 
en una pràctica d’excarceració 
per part dels bombers. A les 14 h 
es farà el Dinar de cloenda con-
sistent en una amanida, fideuà, 
postres, beguda, vi, cava i cafè.

El preu del dinar és de 10 
euros per als adults i 6 euros 
per als petits (fins a 10 anys) i 
es pot fer  la reserva prèvia a 
la botiga Visual Fotografia, Es-
ports STOP i Merceria El Bo-
tonet. Els telèfons de contacte 
són Cisco (675.78.57.52) o Cris-
tóbal (617.33.28.33). 

El diumenge 29 de març, se cele-
bra la 26a travessa a peu de Cas-
tellar a Montserrat per camins 
de muntanya. La marxa, de 33 
quilòmetres, no és una passeja-
da i de fet, alguns participants 
aprofiten com entrenament per 
a proves més dures de la prima-
vera. El Centre Excursionista 
de Castellar adverteix que tant 
el principi com el final de la tra-
vessa són durs de veritat i cal 
estar entrenats.

La sortida es farà a les 6 h del 
matí del dia 29 de la plaça del Mer-
cat i la tornada serà eb autocar a 
partir de les 15 h només per als ins-
crits que l’hagin reservat. L’orga-
nització calcula que el recorregut 
es pot fer en unes vuit hores. L’hora 
límit són les 15 hores, que és quan 
surt l’autocar cap a Castellar.

Les inscripcions estan ober-
tes fins al 27 de març a la botiga 
STOP o els dimecres i divendres 
de 19  a 21 hores a la secretaria 
del Centre Excursionista de Cas-
tellar, al carrer Colom número 9.

 Redacció

 Redacció
El camí no està marcat i cal 

anar en grup. Des de la plaça 
Mercat es passarà pel carrer 
Major fins arribar al riu. L’itine-
rari continua, després de traves-
sar el Ripoll fins al coll de Lliri, 
la urbanització del Cim i el pla 
de Girbau. Després es continua-
rà pujant per pista o sender fins 
al coll de Grua. A partir d’allà, 
a l’esquerra, s’agafarà el sender 
cap a Matadepera, es pujarà la 
collada de l’Obac i es baixarà a la 
Casa Nova, on s’esmorzarà. L’iti-
nerari continua cap a Vacarisses, 
les urbanitzacions al peu del Llo-
bregat i Monistrol de Montser-
rat, amb una dura pujada final 
al monestir.

L’any passat, es va registrar 
una vuitantena de participants a 
la 25a edició de la travessa Cas-
tellar-Montserrat, que es va fer 
el 13 d’abril. Aleshores, els par-
ticipants  van rebre de mans de 
l’organització una medalla amb 
la verge i la inscripció Protegiu 
als excursionistes coincidint amb 
els 25 anys de la cita. La traves-
sa sempre es fa coincidint amb 
el Diumenge de Rams. 
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El gimnasta Sergio Kovacs 
guanya la Copa Osona

El jove gimnasta Sergio Kovacs, que 
a principi d’any va canviar d’equip 
juntament amb el seu entrenador 
(Cn Granollers), guanya la Copa 

osona. La prova era puntuable per 
la primera fase de la Copa Catalu-
nya de nivell 5, i el castellarenc va 
aconseguir la victòria a la categoria 
individual amb 81,600 punts, quatre 
més que el segon classificat. també 
va aconseguir la victòria per equips.

El temps dóna la victòria a 
l’Alan Rovira a Castellolí

El biker castellarenc Alan Rovira 
guanya la primera cursa del Cam-
pionat Català de biketrial, gràcies 
al menor temps d’execució de les 

15 zones marcades. En finalitzar, 
Rovira va quedar empatat a peus 
amb el segon classificat, Max 
Serra i tot es va decidir pel temps. 
El jove ciclista aconsegueix així la 
seva primera victòria de l’any al 
regional de l’especialitat.

La intensitat dels locals es feia 
palesa i eren ells qui manaven ara al 
camp, tot i que la Unió Esportiva es 
feia perillosa a la contra.

Una segona part amb moltes 
aturades del joc feien que el col·legiat 
Bernat Pedrol afegís més de sis mi-
nuts després del temps reglamenta-
ri, però el Castellar aconseguia man-
tenir l’1 a 2 i complia amb la dita: nou 
entrenador, victòria segura.

L’entrenador local, Oscar Cas-
tel, va declar al final del partit que 
“sabíem que venia un rival ferit i 
a partir d’aquí hem intentat plan-
tejar el partit de la millor mane-
ra. Amb dues accions  puntuals a 
la primera part ens han sentenci-
at a la primera part i nosaltres a la 
segona hem jugat més amb el cor 
que amb el cap”.

D’altra banda, Juan Antonio 
Roldán explicava a l’Actual que 
“els meus jugadors han estat 
molt bé, amb molta actitud, 
molta intensitat i moltes ganes. 
El partit ho han guanyat ells. La 
primera part ha estat bastant 
bona i a la segona el nerviosisme 
i la intranquil·litat ens ha jugat 
una mala passada”. 

Roldán afegia: “El Caldes té 
grans jugadors i han aprofitat el 
joc en llarg. Miguel Ángel Lozano o 
Arnau Fortuny són jugadors acos-
tumats a categories superiors i a se-
gona catalana es nota molt i sabí-
em que seria un partit molt difícil”.

D’altra banda, el divendres 
passat va celebrar-se l’assemblea de 
socis on es van aprovar tots els punts 
i es van convocar eleccions pel 21 de 
Maig del present any. 

Després del cessament de Toni Cen-
tella dimarts de la setmana passada 
i de fer-se càrrec del primer equip 
de forma interina el director espor-
tiu, Juan Antonio Roldán, la UE Cas-
tellar va guanyar el cap de setmana 
passa al Caldes de Montbui a domi-
cili per 1 a 2 amb gols de Carlos Silva 
(23’) i de Jairo Díaz (44’).

Els primers minuts començaven 
sense un clar dominador del joc i amb-
dós equips es tantejaven amb atacs tí-
mids, tot i que era el Caldes l’equip que 
arribava dues vegades amb cert perill 
a la porteria d’Adrián Valenzuela. Als 
23 minuts, Carlos Silva rematava a gol 
una molt bona jugada per l’extrem es-
querre de Jairo Diaz, que centrava pel 
remat del seu company. 

Poc després, al 27, un fort xoc 
entre el local Jorge Luís Vargas i el 
castellarenc Jordi Díaz aturava el joc 
i feia patir als assistents, tot i que fi-
nalment no ha estat res greu, però en-
cara quedava temps per més ensurts 
ja que cinc minuts després, Silva en-
viava fora la pilota després de veure 
com el veterà Miguel Ángel Lozano, 
un exprimera divisió a les files del Cal-
des, queia desplomat a la gespa des-
prés d’un cop. El camp emmudia mo-
mentàniament en veure el crack local 
estès al terra, però per sort el jugador 
s’aixecava estabornit amb l’ajuda de 
l’assistència local i podia seguir jugant 
amb total normalitat.

Seguia el joc a Les Cremades 
i el Caldes feia de Miguel Ángel la 
peça angular del seu joc, amb llar-
gues i precises passades des de el 

Entrenador nou, victòria segura

  El davanter de la UE Castellar, Carlos Silva assetjat per dos defenses del Caldes de Montbui   || A. SAn AndRÉS

 La UE Castellar fa bona la dita futbolística i suma 3 punts a Caldes (1-2) en el primer partit després del cessament de Centella

  Albert San Andrés

seu camp fins gairebé la l’àrea de Valenzue-
la, però que en pocs casos es veien culmina-
des amb perill pels locals. Tot feia pensar 
que amb el 0 a 1 s’arribaria al descans, però 
Jairo rematava una pilota després d’un cór-
ner i ampliava l’avantatge al marcador pels 
castellarencs, que aprofitaven al màxim les 
seves oportunitats, que tot i portar la inici-
ativa no feia grans mèrits en el joc.

La segona part començava amb el 
doble canvi de l’entrenador local Oscar Cas-
tel, per tal d’intentar canviar el marcador del 
municipal calderí, però als sis minuts, el de-
fensa Gerard Jiménez veia la segona groga i 

marxava camí dels vestidors deixant el seu 
equip amb un home menys.

El Castellar però, tot i jugar amb su-
perioritat no acabava de trobar el seu joc 
i repel·lia com podia els contraatacs dels 
locals, que creaven jugades llargues gaire-
bé totes iniciades pel seu puntal, Miguel 
Ángel, amb les seves fortes passades.

Cinc minuts després de l’expulsió, Ge-
rard García, un dels jugadors canviats per 
Castel a la mitja part, marcava l’1 a 2 pels 
locals i aconseguien posar la por al cor als 
castellarencs, que veien perillar l’avantat-
ge de dos gols aconseguit.

LA XIFRA

4

Són els punts 
que separen a 
la UE Castellar 
de les posicions 
d’ascens
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 L’Arenys va aprofitar els errors defensius del FS Castellar. || A. SAn AndRÉS

FUTBOL SALA  |  FS CASTELLAR

HOQUEI PATINS  |  PRIMERA CATALANA

El FS Castellar torna a perdre 
en lliga (2-8) després d’un nefast 
partit al Joaquim Blume de Cas-
tellar on la defensa dels locals no 
ha funcionat en cap moment i les 
combinacions de l’Arenys de Mar 
han trencat el partit.

Després de la golejada de 
dijous a Caldes de Montbui per 
6 a 1 i de portar tres partits se-
guits sense conèixer la victò-
ria, començava bé el partit pels 
homes de Rubén Jiménez, ja que 
Alexandre Mateo avançava als 
taronges als quatre minuts de 
partit i el pes del joc queia del 
costat castellarenc.

L’Hoquei Club Castellar aconsegueix un va-
luós punt a casa contra el CHP Amposta (4-
4). Els homes d’Alejandro Ruglio van topar 
amb el joc físic i la dura defensa dels tarra-
gonins que van desbaratar el joc local i els 
van deixar sense idees en un difícil partit.

La defensa traeix 
el FS Castellar

L’HC Castellar empata 
contra l’Amposta (4-4)

  A. San Andrés

Els castellarencs tornen a rebre una golejada enfront l’Arenys de Mar (2-8) 
després de la rebuda dijous a Caldes (6-1) i ja acumulen quatre derrotes seguides

Després del gol, l’Arenys 
canviava de cop els quatre juga-
dors de camp i cinc minuts des-
prés, Alejandro Arno, empata-
va el partit pels del Maresme, 
que ja no donarien més opcions 
als locals.

Al minut 11, Franciso José 
Mendoza avançava els seus des-
prés d’una greu errada defensi-
va dels locals. El Castellar seguia 
amb el seu joc ofensiu i buscava 
la igualada, però una jugada a la 
contra en combinació entre tres 
jugadors, culminava de forma ma-
gistral Josep Torrent amb el que 
era el 1 a 3.

El castellarenc Victor Silves-
tre escurçava diferències després 
de robar una pilota a la frontal 

En partit avançat de la 19a jornada de lliga, l’HC 
Castellar només va poder aconseguir sumar un 
punt contra un rival de la part baixa de la taula.
L’Amposta arribava en 14a posició a la visita 
al Dani Pedrosa i tot feia presagiar un domi-
ni local en el partit, però els tarragonins dei-
xaven clar que no venien a passejar-se i ja 
aconseguien el primer gol al primer minut, 
només començar el partit.
Quatre minuts després, Xavi Blanco empa-
tava el partit. De nou s’avançaven els tarra-
gonins al minut 15 i el Castellar seguia a re-

de l’àrea, però 30 segons després, 
Torrent de nou, s’ocupava d’am-
pliar la diferència i feia el 2 a 4.

Driss Mghait donava l’esto-
cada mortal als homes de Jimé-
nez, al començament de la segona 
i Albert Benet (2) i Arno arrodo-
nien la golejada dels maresmencs.

“Estem immersos en una 
mala dinàmica que hem de cap-
girar com abans millor, i només 
ens queda un camí que és el de 
treballar i treballar” va decla-
rar Rubén Jiménez a l’Actual.

“No només és el problema 
de la defensa, ja que ens han 
marcat a la contra que és com 
ens fan molt de mal. Treballa-
rem molt per canviar la situa-
ció” va afegir Jiménez.  

+ FUTBOL SALA

L’Athlètic 04
guanya  a Mataró

L’Athlètic 04 es retroba amb 
la victòria després de quatre 
derrotes consecutives, guanyant 
a domicili al Sant Vicentí (3-4), un 
rival directe en la lluita per sortir 

de les posicions de descens.
Els d’Eduard Solé veien com 
el Sant Vicentí els remuntava 
un 0 a 2 després de dominar a 
la primera part del partit, però 
els groc-i-negres no abaixaven 
els braços i a l’últim minut de 
partit Albert Moya i Carles López 
capgiraven el marcador per 
acabar amb un 3 a 4 final i sumar 
3 punts vitals pels castellarencs.

molc del joc visitant. Gerard Tantiña aconse-
guia la igualada a dos, però mig minut abans 
d’arribar a la mitja part però, l’Amposta es 
tornava a avançar.
Xavi Blanco aconseguia l’empat a tres pel seu 
equip als cinc minuts de la segona part però 
als 12 minuts els ampostins s’avançaven i amb 
el 3 a 4 al marcador es tancaven encara més, 
dificultant el joc local fins l’extrem. Un direc-
te va permetre a Blanco marcar el seu tercer 
gol al partit i l’empat a 4 amb el que s’arribava 
al final dels 50 minuts.  || REdACCió
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CEdidA

AUTOCRÒS  |  CAMPIONAT DE CATALUNYA

Lluís Romeu guanya a Lleida

El pilot de l’Escuderia T3, Lluís Romeu (Citroën Visa), va acon-
seguir la victòria a la primera prova del Campionat de Catalunya 
d’Autocròs disputada al circuit de Lleida, a la categoria II-A. D’al-
tra banda, els altres castellarencs participants a la categoria de 
Car-Cròs, Jordi Pujol i Pol Pujol, van aconseguir amb els seus De-
monCar, unes meritòries quarta i sisena posicións finals. La pro-
pera cursa del campionat serà el 28 de març al circuit de Castell-
bisbal on l’Escuderia T3 castellarenca colabora en l’organització 
d’aquest esdeveniment des de fa diverses temporades.  || REdACCió

KARATE |  EXHIBICIÓ AL PUIGVERD

L’èxit de la exhibició del gimnàs Kyokushin Castellar, que aquest passat 
diumenge va reunir a 310 karateques al Pavelló Puigverd de la vila.  Onze 
clubs de diverses parts de Catalunya van participar a l’esdeveniment on 
els alumnes, amb edats des dels 3 fins als 13 anys van poder aprendre i en-
trenar noves tècniques de combat de la disciplina. En finalitzar les classes 
van tenir l’oportunitat de posar en pràctica durant més de 20 minuts els 
coneixements apresos. Per acomiadar l’acte tots els assistents van rebre 
un petit regal i una medalla commemorativa. Cada club també va rebre 
un record de la diada. Menció especial pels col·laboradors del Kyokushin, 
part essencial pel desenvolupament d’aquest acte esportiu.  || REdACCió

Èxit de l’exhibició del Kyokushin Castellar

  El pes de Sergio García en els moments claus és inqüestionable. || A.S.A.

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

El CB Castellar va guanyar contra el 
Granollers al Puigverd (87-85) des-
prés d’un final d’infart en el qual 
els homes de Dídac Herrero perdi-
en de tres a falta de 18 segons pel 
final. Amb aquesta victòria els cas-
tellarencs surten del descens directe 
just abans d’enfrontar-se a rivals que 
també es juguen la permanència.

El Castellar manava al marca-
dor durant els tres primers quarts, 
guanyant de 10 al primer (28-18), de 
dos al segon (40-38) i de quatre al 
tercer (64-60), però al quart, el des-
pertar del Granollers i la falta d’en-
cert en atac dels locals -amb gaire-
bé quatre minuts sense anotar- feia 
que el lluminós del Puigverd es cap-
girés a favor dels del Vallès Occiden-
tal, amb una diferència màxima de 
sis punts.

Semblava que després del ter-
cer quart, la reacció era un fet, però 
a l’últim la creativitat de l’equip va 
anar desapareixent. Ni en defensa 
ni en atac. 

I arribava el desastre: dos per 
sota, l’àrbitre assenyala falta en atac 
d’Ewulu molt discutible i possessió 
per als granollerins. Menys d’un 
minut per al final i atac amb ciste-
lla del Granollers., però a falta de 17 
segons i 4 dècimes, el Castellar des-

Partit d’infart al 
Puigverd (87-85)

  A. San Andrés

El CB Castellar aconsegueix la cinquena victòria consecutiva a casa contra 
el Granollers i surt de les places de descens directe

prés d’una antiesportiva del Grano-
llers, capgirava el marcador acon-
seguint un victòria balsàmica dels 
d’Herrero que surten del descens di-
recte amb l’afició al límit de l’infart.

“La veritat és que ha estat un 
final dels que posen el nervis a tot-
hom. Amb un final així pots creure 
o no en la victòria i penso que és el 

que hem fet”, va declarar Herrero 
després del partit.

Amb aquesta cinquena victòria 
a casa, el CB Castellar surt de la pe-
núltima posició en un moment clau 
de la lliga, ja que els dos propers par-
tits contra l’Onyar i el Cerdanyola, 
són vitals per al futur castellarenc a 
la Copa Catalunya.  
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SÈNIOR B · tercera, grup 4

CB Castellar - Súria 81 - 65

SOTS 25 FEMENÍ · Grup 2

Berga - CB Castellar 41 - 38

JUNIOR · nivell C, grup 3 

CB Castellar  85 - 5

CADET MASC. · nivell C, grup 04

CB Castellar - Creu Alta 51 - 58

INFANTIL · nivell B1, grup 4 

CB Castellar                             descansa 

PREINFANTIL · nivell B2, grup 2 

Viladecans - CB Castellar 36 - 57

AGENDA

San Lorenzo - Súria 2 - 0

Sabadellenca - tona 2 - 3

Lliçà d’Avall - Llerona 2 - 1

Cardedeu - Gironella 3 - 2

Caldes M. - UE Castellar 1 - 2

Sallent - Sant Quirze 2 - 0

Bellavista M. - Sabadell nord 3 - 2

tibidabo t.R. - San Cristóbal 2 - 0

Peña San Pedro - taradell 4 - 2

SEGONA CATALANA · Grup iV jornada 22

FUTBOL
DIVISIÓ D’HONOR, grup 1 · jornada 19

PB johan - Mollet 4 - 0

Santvicentí - Athlètic 04 3 - 4

Palafrugell - Martorelles Ajornat

j.Centelles - Cn Sabadell 10 - 4

iris Badalona - Rosario C. 7 - 1

Premià dalt - Cn Caldes 2 - 2

FS Castellar - Arenys de Mar 2 - 8

Can Calet - Palau Solità 6 - 0

FUTBOL SALA

Mollet - Vic 93 - 76

El Masnou - Platjes Mataró 75 - 68

CB Castellar - Granollers 87 - 85

one Ceset - onyar 96 - 57

La Salle - Cerdanyola 85 - 77

La Llosa - Argentona 70 - 68

Sant Cugat - Cn Sabadell 74 - 64

Boet Mataró - Barberà 69 - 94

COPA CATALUNYA · Grup i jornada 21

BÀSQUET

VETERANS · 
Gramanet - UE Castellar 1 - 6
SÈNIOR B · tercera Catalana, grup 6 
UE Castellar B - Marina 0 - 3
JUVENIL A · Primera, grup 7 
Sabadell - UE Castellar  3 - 0
JUVENIL B · Segona, grup 27 
UE Castellar - Europa 3 - 2
CADET A · Primera, grup 6
Sabadell nord - UE Castellar  2 - 1
CADET B · Segona, grup 29
UE Castellar - Montcada   3 - 4
CADET C · Segona, grup 30
UE Castellar - EF Sabadell 5 - 2
INFANTIL A · Primera, grup 5
Badia - UE Castellar 0 - 0
INFANTIL B · Segona, grup 43
UE Castellar - EF Vallès 2 - 6
INFANTIL C · Segona, grup 39
EF Montcada - UE Castellar 4 - 2
ALEVÍ A ·Primera, grup 4
Sant Gabriel - UE Castellar  6 - 1
ALEVÍ B · Segona, grup 13
UE Castellar - Cerdanyola 4 - 5
ALEVÍ C · tercera, grup 37 
UE Castellar - Sant Quirze 5 - 0
ALEVÍ D · tercera, grup 38
EFB Ripollet - UE Castellar 2 - 1
ALEVÍ E · tercera, grup 39 
UE Castellar - Cercle Sab. 0 - 6
ALEVÍ F · tercera, grup 41
Can Rull - UE Castellar  5 - 5
FEMENÍ · Segona aleví/benj. grup 2
UE Castellar - Sant Cugat 4 - 5
BENJAMÍ A · Segona, grup 18
junior - UE Castellar  6 - 4
BENJAMÍ B · Segona, grup 16 
UE Castellar - Mollet 4 - 2
BENJAMÍ C · Segona, grup 6 
UE Castellar  descansa
BENJAMÍ D ·tercera, grup 23 
EFB Ripollet - UE Castellar  4 - 1
BENJAMÍ E · tercera, grup 24 
Can Rull - UE Castellar 4 - 1
BENJAMÍ F · tercera, grup 25 
UE Castellar - Badia 3 - 3
PREBENJAMÍ A · Grup 34
Sabadellenca - UE Castellar 1 - 1
PREBENJAMÍ B · Grup 35
UE Castellar - EF Sabadell 9 - 0
PREBENJAMÍ C · Grup 36 
UE Castellar - Montcada 3 - 1
PREBENJAMÍ D · Grup 37
UE Castellar - EF Sabadell 4 - 0

SÈNIOR B · Segona Catalana, grup 4 
Òdena - FS Castellar 0 - 7  
JUVENIL A · Primera, grup 1
FS Castellar - iris Badalona 7 - 1
JUVENIL B · tercera, grup 4 
Vic - FS Castellar                               7 - 0 

SENIOR · 2a Cat. G2
Esplugues - HC Castellar 5 - 5
ALEVÍ F11 · Copa Federació
Mollet - HC Castellar                        5 - 4 
INFANTIL F4 · Copa Federació
Cerdanyola - HC Castellar  6 - 6

tona
Peña San Pedro  
UE Castellar
Sallent
Lliçà d’Avall
Gironella
Cardedeu
San Cristóbal
Bellavista
Caldes Montbui
San Lorenzo
Sabadell nord
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tEAM LAGLiSSE PRESS

DISSABTE 7 de març
Pepín Valls
09:00 infantil C– Ripollet CF
10:30 benjamí A– Olímpic Can Fatjó
10:30 benjamí D– EF Barberà
11:30 prebenjamí A– Marina CD
11:30 prebenjamí B– Cerdanyola
12:30 benjamí E– EF Sabadell
12:30 prebenjamí E– EF Sabadell
13:30 aleví D– Tibidabo T.R.
15:00 infantil A– Mirasol Baco Unió CF
17:00 juvenil A– Fundació P. Júpiter

Partits a fora
12:00 Roureda VDF - prebenjamí C
12:00 Mercantil CE - benjamí F
12:15 Ripollet AD - prebenjamí D
13:15 Sabadell Nord CF - aleví B
13:15 Sabadell Nord CF - aleví C
14:15 EF Barberà - benjamí B
15:00 Sabadell Nord CF - benjamí C
19:30 Sant Quirze Vallès FC - cadet C

DIUMENGE 8 de març 
Pepín Valls
10:15 cadet A– Cerdanyola Vallès FC
12:00 aleví A– Vilassar de Dalt CF
12:00 aleví F– EF Base Ripollet AD
16:00 sènior A 2ª catalana– Sallent CE

Partits a fora
11:30 Llano Sabadell CD - sènior B
14:00 Mercantil CE - aleví benjamí fem.
14:00 La Planada UD - cadet B
16:00 EF Montcada - juvenil B
17:00 Cerdanyola Vallès FC - infantil B

FUTBOL (UE Castellar)

BÀSQUET (CB Castellar)

FUTBOL SALA (FS Castellar i Athletic)

HOQUEI PATINS (HC Castellar)

DISSABTE 7 de març
Pavelló Puigverd
09:00 cadet – CB Matadepera
10:30 infantil – CB Cerdanyola
17:00 mini – UE Horta
18:30 preinfantil – CB Castelldefels

Partits a fora
09:00 UE Barberà - premini
10:30 Palau - preinfantil femení
10:45 Bàsquet Alella - mini
17:30 CE Maristes Rubí - cadet femení
18:00 Regina Carmeli - júnior
18:00 CE Onyar - sènior A

DIUMENGE 8 de març
Pavelló Puigverd
10:00 premini – Paidos Asfe
12:00 sots 25 fem. – CB Castellbisbal

Partits a fora
19:00 Natació Terrassa - sènior B

DISSABTE 7 de març
Pavelló Dani Pedrosa
15:00 benjamí B – CH Castellet
16:00 benjamí C – CP Torrelles
17:15 aleví B – UEH Barberà
18:30 aleví A – Sferic 
19:45 sènior – FC martinenc

Partits a fora
09:00 CH Arenys de Mar – benjamí A
12:30 PHC Sant Cugat – prebenjamí A

DIUMENGE 8 de març  
Pavelló Dani Pedrosa
09:30 iniciació – HC Sentmenat
10:30 prebenjamí B – CP Taradell
11:30 júnior – Igualada HC
13:00 sènior B  – Cambrils CH

DISSABTE 7 de març
Pavelló Joaquim Blume
09:30 benjamí – Grups Arrahona FSC
16:00 juvenil cadet fem. – Pineda 
17:30 Athlètic 04 – UFS Mollet
19:30 sènior B – Escola Pia

Partits a fora
12:30 Salesians – cadet
16:00 Escola Pia – aleví B
20:30 Escola Pia – juvenil A

DIUMENGE 8 de març
Pavelló Joaquim Blume
09:00 infantil B – Santa Perpètua
10:10 aleví A – Pineda de Mar FS
11:20 infantil A – Sant Cugat FS
12:30 juvenil B – Montornès AE

Partits a fora
11:30 Palau Solita – sènior A

SEGONA A PROVINCIAL · Grup 1

Att Castellar - Martinenc Ajornat

SEGONA B PROVINCIAL · Grup 1

Att Castellar - Pobla de L. 2 - 4

TENNIS TAULA
TERCERA  PROVINCIAL · Grup 2

Att Castellar A - Els Amics          1 - 5  

TERCERA PROVINCIAL · Grup 3

Att Castellar B - Els Amics B     2 - 4  

HOQUEI PATINS

Piera - Sant Cugat 3 - 8

Reus Ploms - juneda 7 - 3

HC Castellar - Amposta 4 - 4

Valls - Cambrils 2 - 2

Sfèric - Bell Lloc 1 - 5

Capellades - Cornellà 7 - 0

Molins de Rei - Riudebitlles 7 - 5

Martinenc - Vilafranca Ajornat

PRIMERA CATALANA · Grup B jornada 19
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Riudebitlles
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HC Castellar 
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Carmelo Morales ja ha començat 
la pretemporada amb el seu equip, 
el Yamaha Factory LaGlisse, que 
aquest any serà l’estructura amb re-
colzament oficial de Yamaha al nou 

Campionat d’Europa de Superbikes. 
L’equip madrileny ha estat el primer 
en provar la nova Yamaha YzF-R1M 
i ja han començat la posada a punt a 
jerez de la moto amb la que Morales 
lluitarà pel títol al 2015.
‘Carmelito’ tornarà a pilotar la marca 
amb la que va aconseguir els seus millors 
èxits entre 2006 i 2009 (dos Campionats 

Morales, el primer en 
provar la Yamaha R1M

d’Europa i dos d’Espanya). Morales va 
declarar: “Hem tingut l’oportunitat 
de ser els primeres en provar la nova 
R1M i ja hem tret algunes conclusi-
ons. Encara tenim molt per fer, però 
les sensacions han estat molt bones, 
tot i que la moto estava de sèrie i 
hem pogut rodar amb temps molt 
sorprenents”  || A.S.A.
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PALMARÈS BRAM! 2015

Premi
especial

del públic

Pride (orgullo)
(Matthew Warchus)
8,96 punts

2n: La sal de la tierra
(Wim Wenders, j. Ribeiro)
8,94 punts

3r: jimmy’s Hall
(Ken Loach)
8,16 punts

Loreak
(jon Garaño i josé María Goenaga)

VALORACIÓ PÚBLIC:

PREMI JURAT JOVE:

Un any més, el BRAM! abaixa el 
teló havent augmentat la xifra 
d’espectadors, un dels millors ba-
ròmetres per valorar la salut de 
la Mostra de Cinema. Un total de 
2.320 persones han assistit a les 
17 activitats incloses al programa 
d’aquesta 7a edició. El BRAM! 
2015 ha registrat novament el rè-
cord d’assistència de totes les edi-
cions celebrades fins al moment, 
superant lleugerament l’assistèn-
cia de l’any passat, tot i que en 
aquesta ocasió s’han fet 4 acti-
vitats menys. Segons el director 
de la Mostra, Pere Joan Ventura, 
aquest ha estat “el BRAM! de la 
consolidació”. Des de l’organitza-
ció en fan una valoració satisfactò-
ria, i constaten que “el BRAM va 
agafant arrels”.

L’activitat amb més públic 
(sense tenir en compte el BRAM! 
Escolar, que ha arribat a 3.200 
alumnes) ha estat el BRAM! In-
fantil, amb un total de 300 especta-
dors, assistents a les projeccions de 
Perdut i trobat i El secret del llibre de 
Kells, a més del miniconcert de can-
çons irlandeses del Cor Sant Este-
ve i dels tallers complementaris. 

  C. C.

+BRAM!

L’idioma que parlen les flors

Loreak (Flores), va ser la pel·lícula que va obrir 
la secció oficial del BRAM! El film basc ha estat 
nominat a millor pel·lícula i millor música original a 
la darrera edició dels premis Goya. José María Goe-
naga, codirector del film amb Jon Garaño, va viatjar 
des de Guipúscoa a Castellar per acompanyar la 
pel·lícula en l’estrena del festival. El llargmetratge 
narra la història de tres dones connectades per 
la maternitat i el misteri d’uns rams de flors que 
arriben per sorpresa i sense remitent. “La pel·lícula 
va néixer a partir de la imatge d’un rams de flors a 
la carretera en record d’algú que ha mort. És una 
imatge molt potent, dramàtica i alhora enigmàtica”, 
va explicar Goenaga. Qui diposita les flors? Però 
sobretot, quin significat tenen aquestes flors? 
Són les preguntes que giren al voltant dels rams 
de Loreak, unes flors que conviden a l’espectador 
a reflexionar sobre el record i l’oblit.  “Les flors 
transmeten el que els personatges no són capaços 
d’expressar”, va assegurar Goenaga. El diàleg obert 
amb el cineaste basc va cloure amb l’entrega de dos 
sacs de mongetes del ganxet, de mans del director 
del BRAM!, Pere Joan Ventura’. || RoCío GóMEz 

Pel que fa a la secció oficial, ha acu-
mulat 1.080 espectadors, i la pel-
lícula més vista ha estat Boyhood, 
amb gairebé 200 persones. 

Ventura destaca que les pun-
tuacions dels espectadors, que va-
loren les diferents projeccions, han 
estat en general força altes, superi-
ors a les d’edicions d’anys anteriors. 

D’entre les propostes alter-
natives destaquen també els actes 
del BRAM!  Musical, que van acu-
mular 543 espectadors. De fet, a  
la sessió d’obertura, que constava 
de la projecció del documental La 
poma i el piano de cua i les actua-
cions musicals de Sebastià Soley 
i Patxi Leiva, es va omplir l’Audi-
tori. Ventura explica que això va 
fer “que la gent veiés que hi podia 
haver coses, a part de la mostra 
oficial, que eren interessants”. 
La secció Finestra oberta va acu-
mular 317 espectadors. El BRAM! 
Gastronòmic ha estat una de les 
novetats d’enguany. La iniciativa 
ha implicat 14 restaurants i bars 
del poble, que han ofert descomp-
tes i menús especials durant els 
dies del BRAM! quadrant-ho amb 
els horaris de les projeccions. 
“Hem vist que era un inici i que 
pot anar molt bé”, explica Ventu-
ra, que mostra la voluntat “d’estu-
diar-ho en profunditat per millo-
rar-ho”, malgrat destaca que de 
moment ja se n’ha notat repercus-
sió. De fet, “volem treballar tots 
els temes” per seguir millorant, 
afegeix, tot i que constata que “es 
va avançant”. 

El BRAM! 
arrela

  Un pare amb la seva filla segueixen la projecció programada per al BRAM! infantil, diumenge passat. || Q. PASCUAL

La 7a Mostra de 
Cinema torna a batre 
rècords d’assistència 
d’espectadors
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Tallers i jocs de pel·lícules

El matí de diumenge passat el BRAM! es 
va reservar pels més menuts de la vila. Des 
de les 10.30 fins les 13 hores diversos tallers 
van vestir la plaça del Mercat, just davant de 
l’Auditori Miquel Pont. L’objectiu era acos-
tar el cinema als infants d’una manera lúdi-
ca i imaginativa, diferent a les projeccions 
de pantalla, on ells només són espectadors.

Es tractava doncs, que experimentes-
sin amb les diverses propostes que tenien 
al seu abast. Els nens i nenes van poder fer-
se tatuatges i pintar amb pintures de pig-
ments naturals un mural del protagonista 
de la pel·lícula El secret del llibre de Kells, que 
una estona més tard va projectar-se a l’Au-
ditori. L’altra projecció del BRAM! Infantil 
d’enguany va ser Perdut i trobat. Els infants 
també van poder conèixer els principis del 
cinema jugant amb les lletres dels dos títols 
d’aquestes projeccions. “Primer fem pintar 
una de les lletres que hem portat i llavors 
mitjançant aquestes lletres anem formant 
paraules. Per entendre com es fa el cine-
ma es van posant en els sets que tenim i 
a cada lletra que es posa es fa una foto, 
un fotograma. Llavors, un cop hem aca-
bat, els ensenyem passant-les ràpid com 
es crea el cinema”, va explicar Sandra Ga-
lera, una de les responsables del taller “Ju-
gant i aprenent amb les lletres capitulars”.

D’altra banda, podien convertir-se en ci-
neastes adaptant les històries de les pel·lícules 
d’aquesta 7a edició del BRAM! a la seva mida.

Mitjançant diverses taules que contenien 
les fitxes tècniques i diferents elements rela-
cionats amb els títols o bé amb la història dels 
films, com per exemple sal i terra en el cas de 
La sal de la tierra o branques per fer honor a 
les construccions del “Tarzan d’Argelaguer” a 
Sobre la marxa, els infants lliurement van poder 
“jugar amb els elements de tot el BRAM!, 
muntar una història i gravar-la”, va afirmar 
Violeta Palazón, voluntària del taller “Històri-
es a la teva mida”. Per familiaritzar-se  enca-
ra més amb el cinema també van poder utilit-
zar les claquetes que hi havia a cada taula. Un 
element que, segons Palazón, va agradar molt.

Aquells més científics també van tenir 
la possibilitat de jugar a ser inventors parti-
cipant en la construcció d’una màquina per 
convertir els contes en pel·lícules. A dins el 

  Tres imatges d’infants que van participar al BRAM! d’aquest any. || Q. PASCUAL

  Anna Parera

La secció infantil del BRAM! torna a omplir el matí de diumenge d’activitats

urant aquests quatre dies el 
jurat jove del BRAM  ( Ari-
adna Guinard, Laura Her-
nandez, Aleix Mata i Victor 

navarro) conjuntament amb els espec-
tadors, han vist 7 pel·lícules proposades 
per la setena edició del Festival de Ci-
nema de Castellar. 
dijous, la mostra cinematogràfica es 
va inaugurar amb “Loreak” i vam tenir 
l’oportunitat d’escoltar les opinions del 
director.  El film ens va mostrar les dife-
rents visions de les flors en la nostra so-
cietat i el significat que tenen en les vides 
quotidianes. 
divendres va ser el torn de “Leviatan”, 
una obra mestra de fotografia i música 
que mostrava els clarobscurs de la Rús-
sia rural i pesquera, i la cruenta realitat 
dels poderosos davant els dèbils, al vi-
olar sense perjudicis les lleis, la morali-
tat, les creences,... dissabte es va presen-
tar “Booyhood”, “dos días y una noche” i 
“jimmy’s Hall”, pel·lícules molt diferents 
amb nombroses nominacions i premis in-
ternacionals, en especial “Boyhood”. Una 
film rodat durant dotze anys,  seguint la 
vida dels protagonistes. 
diumenge, per acabar, vam assistir a l’es-
trena nacional de “Pride”, una gran comè-
dia anglesa rodada a un poblat del nord  
d’Anglaterra que mostra les situacions 
de convivència entre un grup reivindica-
tiu homosexual i uns ciutadans molt tra-
dicionals en vaga per els problemes de la 
mineria. Aquesta mostra de cinema ens 
ha ajudat a descobrir un altre tipus de ci-
nema més independent i alternatiu que 
sense l’ajuda del BRAM no hauríem vist. 
trobem que la iniciativa del Club Cinema 
Castellar està a l’alça en oferir als ciuta-
dans una bona proposta cultural i estem 
segurs que cada cop més l’alternativa es 
consolidarà al poble per veure bon cine-
ma que hi serà més que mai. 
Seguint aquest camí, amb una bona res-
posta del públic (al BRAM s’ha fet reali-
tat amb més de 2.000 espectadors) ja 
podem dir que el cinema és una propos-
ta habitual al poble i és per això que mo-
tivem a la gent de Castellar a assistir a les 
projeccions futures proposades pel Club 
Cinema Castellar. 

Jurat Jove del BRAM!

OPINIÓ

D
Aposta
pel bon cinema

vestíbul de l’Auditori també hi havia reser-
vat un racó de lectura pels nens i nenes que 
prefererien llegir i estar més tranquils.

L’ambient que es va respirar al BRAM! In-
fantil va ser molt agradable i participatiu des del 
primer moment. El més gratificant, segons van 
apuntar els voluntaris dels tallers, va ser que en 
les diferents activitats els pares i els fills pogues-
sin interactuar entre ells i fer-les conjuntament. 

Capta aquest
codi QR i

podràs veure una 
àmplia fotogaleria 

del BRAM!
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Projecció d’‘Annie’ amb les dobladores

Fa deu anys que van estrenar 
l’adaptació de l’obra El llibre de 
la selva i, des d’aleshores, no han 
parat de fer-la arreu de Catalunya i 
la resta de l’estat espanyol. Més de 
400 funcions, repetint algunes po-
blacions, avalen la companyia Veus 
veus, que diumenge arriba a Cas-
tellar amb la seva versió del clàs-
sic de Rudyard Kipling. 

“El que volem és entre-
tenir els nens, que gaudeixin 
i s’ho passin bé”, explica Jordi 
Font, membre fundador de Veus 
veus. De tota manera, també té 
una mica de rerefons: “el respec-
te a la selva, als animals, que 
els hem de cuidar; i també que 
el foc és un descobriment molt 

Un clàssic familiar

Diumenge es projectarà la pel·lícula Annie a l’Auditori. La segona sessió 
(18.30 h), inclourà una entrevista a les tres noies castellarenques que han 
doblat les cançons a la versió en castellà. D’altra banda, ja s’ha posat en 
marxa la reserva d’entrades per internet (www.castellarvalles.cat) per 
a les sessions de diumenge organitzades per l’Ajuntament.  ||  REdACCió

  El decorat de l’obra està pintat a unes teles. || CEdidA

La Sala de Petit Format de l’Esbart 
teatral va acollir de nou, el cap de 
setmana passat, l’obra ‘Les trompe-
tes de la mort’. La funció ja va fer-se 
per Festa Major, però davant la bona 
acollida que va rebre i les ganes dels 
actors i dels codirectors, joan Romeu 
i núria Santander, de representar-la 
un altre cop va tornar a l’escenari de 
l’Ateneu per reviure els sentiments de 
la guerra civil espanyola.

‘Les trompetes de la mort’ va 
retornar amb la senzillesa esceno-
gràfica que ja la caracteritzava. Al-
guns elements com escriptoris i 
cadires o música són els que situ-
en als espectadors a les diferents 
situacions que viuen els personat-
ges. Però, són els actors qui tenen 
la força expressiva, ja que aconse-
gueixen fer viure al públic les seves 
emocions més íntimes. “Tots real-

  Una escena de ‘Les trompetes de la mort’. || A. P.

Emotiva i impactant

  Anna Parera

dia: 28 de febrer

Hora: 21.30 h 

Lloc: Sala de Petit Format Ateneu

títol: Les trompetes de la mort

Grup: Esbart Teatral de Castellar

La Crònica

  Laia Fàbrega, Júlia Barragán i Júlia Ribes, dobladores de les cançons. || A. PÉREz

ment li donen una vivència més 
orgànica i és per això que també 
arriba molt més. L’han feta seva, 
se l’han treballat i han començat 
a donar els seus matisos i això 
llueix moltíssim en els personat-
ges”, va afirmar núria Santander.

L’emoció i l’impacte de l’obra 
es va incrementar amb dues esce-
nes que s’han afegit noves i que tras-
lladen als assistents a la cruesa que 
genera un conflicte bèl·lic. La por, la 
repressió, l’amenaça i la pèrdua d’un 
ésser estimat són les vivències més 
dures que passen els personatges.

El retorn de ‘Les trompetes de 
la mort’ es va embolcallar d’un públic 
receptiu i entusiasta, que va sortir sa-
tisfet després de les funcions. Aquells 
que vulguin fer memòria i entendre 
el que van passar les víctimes de la 
guerra civil, encara són a temps de 
veure la representació teatral aquest 
cap de setmana, quan es duran a 
terme les dues últimes funcions. 

bo, però que s’ha de saber utilitzar 
bé”, apunta Font.

L’adaptació està feta pensant 
en el públic a qui va dirigida, per 
això té una durada limitada que ha 
fet condensar la història. Per al ves-
tuari la companyia s’ha inspirat en 
el musical d’El Rey León, en què els 
personatges porten les màscares a 
sobre el cap, de tal manera que dei-
xen al descobert la cara de l’actor. No 
s’oculta, doncs, l’expressivitat facial.

L’espectacle, que es fa davant 
un decorat a base de teles pintades, 
inclou algunes cançons fetes per la 
mateixa companyia. El llibre de la 
selva, el teatre familiar del mes, es 
podrà veure diumenge a les 12 h a 
l’Auditori Miquel Pont.  ||  REdACCió

intèrprets: Jaume Clapés, Eloi Creus,
Elisabet Dalmau, Rosa M. Estévez, 
Núria Grao, Andrea Ribó,
Joan Romeu, Dolors Ruiz,
Núria Santander, Marc Tresserres
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Els col·leccionistes de plaques de cava es van 
trobar dissabte al matí a la plaça de Sant 
Joan de Can Carner per mostrar les seves 
col·leccions i intercanviar-se plaques. La fi-
nalitat és fomentar el col·leccionisme i donar 
a conèixer el món de les plaques de cava. 

Plaques de tots els colors, amb dibui-
xos i fotografies van omplir les taules que 
hi havia a la plaça. “Podem trobar-ne de 
molta varietat, que poden anar dels 20 
cèntims fins als mil euros”, explica Al-
bert Oliva, col·leccionista de Roda de Ter. 
A la trobada de Can Carner n’hi havia de 
diferents i diverses per poder satisfer els 
col·leccionistes especialitzats. “Hi ha gent 
que col·lecciona marques determinades i 
d’altres que en col·leccionen de tot tipus. 
També hi ha qui col·lecciona les plaques 
pirules, que són les especials per res-
taurants o celebracions”, afirma el col-
leccionista rodenc. A més dels intercanvis 
també es van vendre embotits, pernils, ous, 
vins i ampolles de cava amb una xapa que 
forma part d’una nova col·lecció que trac-
ta “sobre una sèrie de càntirs que estan 
a Cal Pepito”, comenta Josep Valero, col-
leccionista castellarenc. A cadascun hi ha 
el nom del poble on s’han fet”. 

La trobada va tenir una gran afluència 
de públic i s’hi van aplegar col·leccionistes 
del Vallès i d’arreu de Catalunya, com Sa-
badell, Terrassa, Barcelona, Vic, Tona, 
Navàs o Roda de Ter.  || o. MoREno

Intercanvi de 
plaques de cava

  Un moment de la trobada. || o. MoREno

Q. PASCUAL

Unes 400 persones van participar diumenge al 38è Aplec de la Sardana, organitzat per l’Agrupació Sardanista de Castellar. Va venir gent 
d’arreu, des d’Aiguaviva (a la Cerdanya francesa), Ripoll, Olot, Manlleu, Torredembarra, Castelldefels i poblacions més properes com Rubí, 
Terrassa i Sabadell. Les tres cobles convidades van ser la Jovenívola de Sabadell, la Principal de la Bisbal i la Sant Jordi-Ciutat de Barce-
lona. El programa de l’Aplec incloïa la Sardana Incògnita: La platja dels bots, d’Alfred Abat, i l’estrena de la sardana Un somriure encisador 
de Joan Làzaro. Des de l’Agrupació tenen la intenció que l’any vinent l’Aplec es torni a celebrar el primer diumenge de març.  || A. PARERA

L’Aplec sardanista, molt participatiu

S’acosta la festa de Gitanes

Diumenge de la setmana vinent, serà 
la gran festa del ball de gitanes de 
Castellar, el dia de lluïment de les di-
ferents colles castellarenques, amb 
la ballada anual al pavelló. A més, el 
grup de Gitanes de Castellar celebra 
enguany els 40 anys de l’entitat. Des 
dels anys 80 (a la fotografia) els més 
petits comencen ballant amb una pa-
rella de la colla de casats. Ja des 

d’aleshores el vestuari dels balladors 
i balladores ha tingut una importància 
especial, i sovint els nens duen el llacet 
de la camisa a conjunt amb el vestit de 
la balladora. Tradicionalment s’estre-
naven nous vestits cada any. A partir 
dels 6 anys els balladors ja passen a la 
colla de petits, havent memoritzat el 
particular punteig del ball de gitanes 
de Castellar del Vallès.  || REdACCió
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* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès
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* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès

“10 anys de Voluntariat per a la llengua: un tast!”
Fins al 6 de març, de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h
i dissabtes de 10 a 13 h  ·  Biblioteca Municipal Antoni tort

Art digital · Pintures de Victòria Rodríguez
del 2 al 31 de març  ·  de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 h
Vestíbul d’El Mirador

Il·lustracions de Sara García
Fins al 30 d’abril, de dimarts a dijous de 9 a 21 h, divendres de 9 a 1 de la nit, 
dissabte de 9 a 15 h i de 18 a 01 h, diumenge de 9 a 15 i de 18 a 21 h · Cal Calissó

Exposició de Victòria Rodríguez
+ info. (tauler) pag. 12

Exposicions “Finestres obertes” i Recull bibliogràfic sobre dones
+ info. (Anunci) pag. 17

destaquem

Amb motiu del dia internaci-
onal de les dones, dissabte es 
farà la lectura del manifest a 
càrrec de Míriam Valldepe-
res, jutgessa de Pau de Cas-
tellar. A continuació es farà 
el sorteig de vals de compra, 
una intervenció musical amb 
El Cor de la nit, i la penjada 
del tapís “Granny Square”. 
Serà al carrer Montcada.

Dia Internacional 
de les Dones 

dissabte 7 de març

Projecció
Uchungu na 

tumaini, crònica del 
dolor i l’esperança
Sala Actes Mirador

20.30 h
Org.: Comissió municipal per 

a la igualtat d’oportunitats

Presentació llibre
Viviendo el presente,

desnudo
Biblioteca · 19.30 h

Org.: Biblioteca

The Afterwork 
Electronic Party

House, Minimal, 
Electro, techno
dani Morales vs 

Celtek & Sissy one
Centre Feliuenc

de 20 a 00 h
Org.: Centre Feliuenc

Vine i camina +60*
+ info. (Anunci) pag. 15

Dia Internacional 
de les dones

+ info. (Anunci) pag. 17

Dia Internacional 
de les dones

+ info. (Anunci) pag. 17

Dia Internacional 
de les dones

+ info. (Anunci) pag. 17

Caminada saludable*
 Sortida: CAP · 9.30 h

Org.: Àrea Bàsica de Salut

Tast pilates per a 
majors de 60 anys

Casal Catalunya · 10 h
Org.: Comissió Municipal 

per a la igualtat oportunitats

Dona la cara per 
la Salut Mental

Vine i fes-te la foto
Casa Massaveu · 17.30 h
Org.: Suport Castellar i Obertament

Conferència
Sexualitat i salut
Ca l’Alberola· 18 h
Org.: Suport Castellar

Presentació llibre
+ info. (Entitats) pag. 02

Org.: CEC

Pub Quiz · Bar Cali · 20.45 h
Org.: Idiomes Castellar i Bar Cali

Teatre · Les trom-
petes de la mort

S. Petit Format · 18.30 h
Org.: ETC

Dia Internacional 
de les dones

+ info. (Anunci) pag. 17

Excursió per les 
barraques de pedra 

seca dels voltants 
del Puig de la Creu

Sortida local CEC · 9 h
Org.: CEC

Racó 0-3 anys
Què hi ha a dins?

Ludoteca · 11.30 h
Org.: Ludoteca

“Gominolas Show
Auditori · 18 h

Org.: Menudo Espectáculo, SL

Presentació
cap de llista ERC

a les Eleccions
municipals 2015

Auditori · 11 h · Org.: ERC

Festa del Patró 
dels Bombers

diferents actes a par-
tir de les 9 del matí

Parc Bombers Castellar
Org.: Parc de Bombers 
Voluntaris de Castellar

Assemblea oberta
decidim Castellar

Sala Actes Mirador · 10 h
Org.: Decidim Castellar

Ballada anual 
de Gitanes

Pavelló joaquim 
Blume · 17 h

Org.: Grup de Ball de Gitanes 
de Castellar del Vallès

Ball · Grup Liberty
Sala Blava · 18 h

Org.: Amics del Ball de Saló

Fira del Trasto
+ info. (tauler) pag. 12

Teatre familiar*
El llibre de la selva

+ info. (Anunci) pag. 08
Col·laboració: Fundació Xarxa

El documental
del mes

the Good Son
A continuació:

col·loqui xerrada 
amb Pol Galofré, ac-

tivista transsexual
Sala d’Actes del 

Mirador · 20 h
Org.: Cal Gorina, CCCV i L’Aula

Presentació
candidatura

a l’alcaldia CiU: 
Bea Garcia

Auditori · 20 h
Org.: CiU

Preestrena
documental

L’esma del temps
Cal Gorina · 19 h

Org.: Decidim Castellar

Cinefòrum
Celebración

+ info. (Entitats) pag. 02
Org.: CCCV

Cinema*
+ info. (Anunci) pag. 23

Cinema*
+ info. (Anunci) pag. 23

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3

Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. 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

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Yangüela
Casanovas
Permanyer
Ros
Permanyer
Germà
Vilà
Europa
Yangüela
Yangüela

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

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

Silvia Rodríguez Baños 56 anys 24/02/2015
Josefina Martínez Rodríguez 89 anys 24/02/2015
Baldomer Aldaz Torrella 92 anys 24/02/2015
Manuel Ramos Santiago 92 anys 26/02/2015
Lluís Castellà Costa 74 anys 26/02/2015
M. Carme Sallent Nassarre 61 anys 27/02/2015
Joan Saez Carrión 89 anys 27/02/2015
Francisco Fernández Martínez 91 anys 27/02/2015
Concepción José Julia 91 anys 01/03/2015
Isabel Moroto Fuentes 88 anys 01/03/2015
Rosa Navarro Valdivieso 93 anys 02/03/2015
Francisca Angulo Sampere 87 anys 02/03/2015
Buenaventura Ruiz De La Casa 93 anys 02/03/2015

Ajuntament 
Fax Ajuntament
Policia Local
WhatsApp Policia Local

(urgències)
Avaries enllumenat 
Bombers
Ràdio Castellar
Casal Catalunya
Casal Plaça Major
CAP (Ambulatori)

Servei de Català
Centre de Serveis
Ambulància
Funerària Castellar
tanatori
Mossos d’Esquadra
jutjat de Pau
oSB 
ACC
Recollida de mobles
taxis Castellar

937 144 040
937 144 093
937 144 830
696 462 050
092
900 131 326
937 144 951
937 144 340
937 158 998
937 143 655
937 4711 11

937 143 043
937 471 055
061
937 277 400
937 471 203
112
937 147 713
937 145 389
937 146 739
901 120 214
937 143 775

telèfons d’interèsFarmàcies de guàrdia - Març defuncions

Once upon a time
Ludoteca · 11.30 h

Org.: Idiomes Castellar i Ludoteca

Concert · Coral PAX
Església St. Feliu · 19 h
Org.: Parròquia de Sant Feliu

Teatre · Les trom-
petes de la mort

S. Petit Format · 21.30 h
Org.: ETC

Ball
amb el duet zenit

Sala Blava · 22.30 h
Org.: Associació Tot Ballant

Ball duet Alma
Sala Blava · 22.30 h

Org.: Pas de Ball
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8 Març 15 Març 15 Març 22 Març
16h00 i 18h30 12h00 i 16h00 18h30 16h00 i 18h30

i pròximament...

Organització: Ajuntament i 
Club Cinema Castellar Vallès*

Més informació:
www.castellarvalles.cat

Annie Stand by
Me Doraemon

Siempre Alice*
VoSE

The Imitation Game
(Descifrando enigma)

Aquesta setmana

dijous 26 de febrer
@ParcTaulí
Les Urgències de l’Hospital de 
Sabadell del @parctauli registren 
els pics màxims d’assistències 
d’aquest hivern.

dilluns 2 de març
@clubcinemacv
L’àlbum definitiu del BRAM! 
2015. Hem tornat a batre el 
rècord d’assistència: 2.320 
espectadors.

dimarts 2 de març
@Oscarcastcat
Els @BombersCdV celebren el 
seu patró el pròxim diumenge al 
parc de bombers amb un exer-
cici d’excarceració.#Castellar 

dilluns 2 de març
@hc_castellar
Enhorabona al @clubpativic per 
la consecució de la #CopaDelRey

dimarts 3 de març
@gencat
Commemoració del Dia Interna-
cional de les Dones  #8demarç

Xarxes socials

tw
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@MaxPlans
Montseny

@JonasRibo
Casalots abandonats 

@dekaeme
Val més una mirada...

FARMÀCIA YANGÜELA
segueix-nos al blog i

llegeix el text complet sobre iogurt:

www.farmaciayanguela.com/blog

Natural, sense sucre, de gustos, amb 
trossets de fruita, congelat, en crema, per 
beure o amb cereals… en qualsevol de les 
seves múltiples formes, el iogurt és un 
aliment molt saludable per a tota la família: 
facilita l’assimilació de nutrients, afavoreix 
l’absorció dels greixos, combat les diarrees 
i el restrenyiment, disminueix el colesterol i 
redueix els efectes negatius dels antibiòtics 
reforçant el sistema immunològic.

De fet, saps que Danone va començar a 
comercialitzar els seus productes a les 
farmàcies? Doncs sí. Els seus beneficis van 
més enllà d’un simple piscolabis, i per això 
és altament recomanable a qualsevol hora.

Què en saps del iogurt?

Recoma-
nacions

L’ABAnS

Noies de Castellar amb el vestit de la Creu Roja davant de l’església 
vers els anys vint; a la dreta, amb una bossa a la mà, Carme Casablan-
cas, i a dalt, amb bigoti, el farmacèutic Ramon Alguer –alcalde entre 
el 1920 i el 1921.

Col·lecció L’Abans
Fascicle del 04-03-15

AUtoR: ALBERt RiFÁ  
FonS: FAMíLiA QUER-ViLARdELL

CAdA SEtMAnA, Un noU FASCiCLE dEL CoL·LECCionABLE
AL tEU QUioSC, PAPERERiA o LLiBRERiA

Matar un home no és defensar una doctrina, és matar un home
Sebastià Castellio
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· Vas estudiar joieria. En què 
consisteixen aquests estudis??
És un mòdul de Joieria Artística. 
Tal com diu el nom és per apren-
dre diferents tècniques i mètodes 
aplicables per poder crear joies. 
Tot i que a Barcelona hi ha dues 
escoles, La Massana i la Llotja, jo 
vaig anar a Vilafranca, perquè em 
va agradar l’escola. Era un “tute” 
de tren, perquè no està aquí al cos-
tat, però ho feia contenta. Vaig fer 
el grau mitjà que són dos anys i 
llavors vaig fer el superior que en 
són dos més.

· Per què vas decantar-te per la 
joieria? 
Perquè m’agradava la idea. A mi 
m’agrada fer manualitats i ho vaig 
veure bé.

Mireia Marsol

· Quin ventall laboral t’obren 
aquests estudis?
Té poques sortides. És per fer jo-
ieria directament, rellotgeria o or-
febreria, que són les branques més 
germanes.

· Com sorgeix aquesta idea de 
fer les teves pròpies creacions?
Farà dos anys que vaig acabar el 
mòdul i com que la feina justament 
d’això és bastant escassa i amb la 
crisi encara és pitjor, vam parlar-ne 
a casa i vam dir que faríem un ta-
ller a casa perquè pogués anar fent 
cosetes. És un espai bastant petit, 
simplement hi tinc una taula de jo-
ieria i la caixa d’eines que tenia de 
l’escola, un bufador, diferents mar-
tells, i embotidors per donar forma 
a les planxes. L’octubre de l’any 
passat és quan m’hi vaig posar més 
seriosament i amb ganes d’aplicar 
les idees. 

· Quin tipus de joies fas?
De moment el que em puguin dema-
nar: anells, penjolls, braçalets, arra-
cades… Tinc idees, però no marquen 
un estil o una línia que em defineixi. 
De moment són idees soltes que de 
mica en mica intentaré portar-les a 
terme. Depèn del que em demanin, 
del que vulguin i dels meus conei-
xements ho aplicaré d’una manera 
o una altra. Intento anar provant, 
però més aviat m’agrada més la joie-
ria d’autor, perquè és diferent i per-
sonal. Els brillants no acostumen a 
agradar-me gaire.

· Quin és el procediment per fer 
una joia?
Primer la idea que tinguis la plasmes 
a un paper, de la manera més aproxi-
mada al que tu tens a la ment. A par-
tir d’aquí mires amb quins materials 
ho pots fer o no, quins són els avan-
tatges o inconvenients i les tècniques 

que tinc a l’abast, que tinc apreses 
i que puc aplicar i tampoc compli-
car-me molt perquè no sigui costosa.

· Com t’inspires?
Vaig pel carrer i si veig joieries em 
paro a l’aparador i vaig mirant i 
penso què podria fer jo i com ho faria. 
Amb coses bastant quotidianes, di-
buixos bastant senzills o mirant la 
natura mateix amb fulles o flors. 
 
· Com és això de fer les teves 
pròpies joies artesanes? 
És satisfactori, perquè tu t’has estat 
un temps en fer aquesta creació. Si 
alguna persona et ve amb il·lusió a 
demanar-te una peça per regalar hi 
ha un sentiment vinculat a aques-
ta peça. A part de la joieria que és 
al que em vull dedicar, vaig fent 
coses de bijuteria que sembla que 
és el que té sortida, pel tema preus 
i la vistositat és diferent. Després, 

si passes a metalls tipus plata que 
és el que més intento fer servir això 
ja té un cost, és més elaborat, tens 
unes hores que t’hi dediques i és di-
fícil. Ara tampoc tinc moltes peces 
de plata. Quant a bijuteria vaig en-
trant poc a poc amb amistat i fa-
mília.

· Quina és la intenció de fer les 
teves joies? 
Donar-me a conèixer entre amics 
dels amics i amics dels familiars i 
a veure si a la llarga  qui sap i po-
dria tenir un lloc més estable. Tinc 
una pàgina al facebook que es diu 
Espurna Creacions, on hi vaig pen-
jant les coses que vaig fent, i també 
tinc Instagram que es diu Espur-
na_Creacions. Al facebook amb 
missatge privat se’m pot escriure, 
es poden deixar comentaris a les 
fotos i també surt el correu per si 
em volen enviar una idea. 

M’agrada la joieria 
d’autor perquè és 
diferent i personal

Joiera d’Espurna Creacions

  Anna Parera
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Va estudiar joieria. Des de fa gairebé mig any ha co-
mençat a fer les seves pròpies produccions de bijuteria 
i joieria, sota el nom d’Espurna Creacions. La feina al 
sector és escassa, per això prova  les joies artesanes

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
tranquil·la
Un defecte que no pots dominar?
La vergonya
Una persona que admires?
La meva cosina gran
La teva paraula preferida?
Endavant
Quin plat t’agrada més?
Els raviolis de l’àvia
Un color
El verd
Una pel·lícula?
‘Alicia en el país de les meravelles’
Un llibre?
‘La bona sort’
La joia ideal que t’agradaria fer?
Les aliances de l’oriol i la txell
El complement perfecte?
Unes arracades
Un comiat?
Adéu

”

“


