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Setmanari d’informació local

Sant Josep més dolç
cultura | p18

A la fira de Sant Josep es van repartir 750 racions de la crema de Sant Josep, aquest any elaborada per la pastisseria Andreví. || Q.pascual 

la recuperació del tast popular de crema catalana, 
una de les principals novetats d’aquesta edició

Auxiliars de 
conversa en 
anglès a les aules

educació | p04

Victòria d’or 
contra les 
Franqueses

eSportS | p13
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la notícia de la setmana

El públic es va poder fotografiar amb figurants vestits de playmobil. || Q. pascual

Sant Josep: una festa per a tothom

El bon temps va fer que nombrosos castellarencs i castellarenques s’acostessin a les parades d’aliments. || Q. pascual

La Fira de Sant Josep que diumenge 19 
es va desenvolupar a la plaça de la Fàbri-
ca Nova, just davant de l’Espai Tolrà, va 

  Marina Antúnez

trAdicionS | fira de Sant JoSep

ser molt ben rebuda per la ciutadania, 
que va gaudir de les parades alimentà-
ries, unes 50, que ja són segell d’aquesta 
festivitat. “La valoració és molt posi-
tiva, va venir moltíssima gent i el dia 
va acompanyar”, explicava Anna Màr-
mol, regidora de Dinamització Econòmi-
ca. S’hi van vendre embotits, formatges, 
matons i iogurts, pa (alguns, fets amb un 
forn de llenya que va funcionar in situ tot 
el dia), llaminadures, vins i caves, produc-
tes de pastisseria, bacallà, mel, melmela-
da i, fins i tot, plantes aromàtiques i per 

les parades d’aliments 
omplen la plaça de 
la fàbrica nova i es 
recupera la crema

combatre les plagues. “Sempre procu-
rem que, més que moltes més parades 
que no hi cabrien, hi hagi varietat de 
productes”, afegia Màrmol.

A les 10.30 hores es va fer el repar-
timent de coca de forner ensucrada amb 
un tros de xocolata per a tothom qui va 
voler tastar-la. “Es van repartir uns 25 
quilos de coca”, afegia Màrmol. Al costat 
d’aquesta parada de la coca, els castella-
rencs que van voler van tenir l’oportunitat 
de votar les propostes dels processos par-
ticipatius. Els voluntaris van recollir vots 

matí i tarda, sumant un total de 261 vots 
del total de 21.298 electors al cens del 2017 
(el 1,22 % del cens), 80 més que fa un any.

Durant el matí, també l’entitat del 
Ball de Gitanes va fer diverses actuaci-
ons a l’entrada del recinte firal, molt llu-
ïdes i amb la participació de les diferents 
colles de balladors i balladores.

Una de les principals novetats 
d’aquesta edició és que l’Ajuntament va 
recuperar el repartiment de crema de 
Sant Josep, a la tarda. “Va agradar molt 
que s’hagi recuperat, vam esgotar totes 
les racions i la crema era molt bona”, 
destacava la regidora. Per a l’ocasió, la 
Pastisseria Andreví va elaborar 750 ra-
cions gratuïtes de crema catalana que es 
van regalar diumenge a les 17.30 hores, 
coincidint amb l’audició i ballada de sar-
danes amb la Cobla Ciutat de Girona.

A més de les parades d’aliments, 
també es va comptar amb la presència de 
food trucks i parades d’una desena d’en-
titats locals. Entre aquestes, la d’ERC 
Castellar va presentar el primer concurs 
de cuina de mongeta del ganxet.El jurat 
format per Ramon Casamada, Antonio 
Gálvez, Marina Antúnez i Carles Calsi-
na, va valorar dues receptes; la més in-
novadora i la més gustosa. Es va premi-
ar Montse Ribera amb el plat ‘Pastís de 
formatge amb mongetes’ com el plat més 
innovador, i Ester Vilar amb ‘Mongetes 
del ganxet amb productes de temporada’, 
com el plat més gustós. Els premis van 
ser, per ordre, un menú per a 2 persones 
al restaurant Garbí i un val de 100 euros 
per  bescanviar al comerç local.

Altres entitats que van ser presents 
al a fira, per exemple, Cal Gorina- que va 
presentar la seva campanya de captació 
de socis, a més de celebrar una calçota-
da a l’hora de dinar-, també van gaudir 
d’una bona assistència. També hi van 
ser representades les parades d’ADA, 
l’OSB, Càritas, l’entitat Stop Bullying, 
l’escola El Casal, ANC, la PAH i els Cas-
tellers de Castellar. 

de crema de 
Sant Josep es 
van repartir

rAcionS

750

Un ninot Playmobil personalitzat de 
mosso d’esquadra donava la indica-
ció per accedir a l’interior de l’Es-
pai Tolrà. El Recinte Firal s’havia 
convertit, per un cap de setmana, en 
una fira i espai de joc de la coneguda 
marca Playmobil. A l’exterior, els in-
fants podien gaudir pujant als infla-

dins el món ‘playmobil’
la primera fira 
esplay va atraure 
més de 2.000 
visitants

  Anna parera

MoStrA | lleure

bles i, un cop a dins, hi havia muntat 
tot l’espai per observar, jugar i passar 
una bona estona. “Intentem que la 
gent quan entri tingui la sensació 
que s’endinsa en un parc temàtic”, 
va expressar Ignasi Puig, promotor 
de l’esdeveniment. Muntats en tau-
les rodones, hi havia exposats 11 dio-
rames de temàtiques molt diferents, 
entre elles, un parc aquàtic, els pri-
mers dinosaures, el circ, la gran pirà-
mide i l’univers dels pirates. 

Per altra banda, també hi havia 
delimitat un espai de jocs i de tallers, 
on grans i petits podien divertir-se fent 
torres amb peces i participant de jocs 
gegants. L’altre atractiu eren les figures 
grosses de Playmobil, que dies abans 
havien estat exposades a diversos apa-

radors dels comerços de Castellar. En 
total, n’hi havia 13 i totes elles eren dife-
rents. L’espai d’expositors completava 
aquesta fira del Playmobil. 

“Estem molt contents, per-
què hem vist que totes les accions 
prèvies que havíem fet per arribar 
avui aquí s’han complert”, va opinar 
Puig. Els fulletons repartits a totes les 
escoles de Castellar van informar de 
l’activitat i la Ruta dels Aparadors 
Playmobil també va generar l’ambi-
ent per captar l’atenció. Tot plegat 
per aconseguir una bona afluència a 
la primera edició d’aquesta fira dedi-
cada al Playmobil, ja que els organit-
zadors l’han tancat “amb unes 2.200 
persones i per nosaltres això és un 
èxit absolut”, va concloure Puig. 
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El Centre Metal·lúrgic va fer  la setma-
na passada balanç de la primera edició 
de MetallVallès,  una iniciativa que té 
l’objectiu de promoure l’ocupació en el 
sector del metall. La sessió, que es va 
fer al polígon can Roqueta de Sabadell, 
va comptar amb l’assistència d el’alcal-
de de Castellar, Ignasi Giménez.

L’Ajuntament de Castellar és un 
dels consistoris juntament amb els 
de Sabadell, Barberà del Vallès i Sant 
Quirze del Vallès, que participa en 
aquest projecte promogut per la Dipu-
tació de Barcelona i la Mancomunitat 
de Catalunya que s’adreça a persones 
en situació d’atur inscrites a l’oficina 

100 castellarencs han participat a MetallVallès
el projecte pretén  
millorar el sector 
metal·lúrgic a 
la comarca  

del Servei d’Ocupació de Catalunya 
com a demandants de feina.

Segons va explicar Giménez, 99 
dels 338 usuaris participants (un 29%)  
i 33 de 140 empreses de la primera 
edició de MetallVallès són de Caste-
llar del Vallès. 

En aquesta primera edició, que 
va finalitzar el juny de l’any 2016, el 
projecte va possibilitar la gestió de 219 
ofertes laborals, 68 de les quals eren de 
Castellar. Això es va traduir en un total 
de 124 insercions, de les quals 44 eren 
de persones treballadores del munici-
pi. Es van fer accions formatives adre-
çades a 63 alumnes, dels quals 16 són 
de Castellar.

el cas de  flubetech

Per presentar els resultats de la prime-
ra edició de MetallVallès, es va  comp-
tar també amb el testimoni de tres em-
preses i diversos treballadors que han 
participat del projecte. Una d’aquestes 

ocupAció | Sector del Metall

empreses és la castellarenca Flube-
tech SL, dedicada als recobriments 
metàl·lics i ubicada al polígon de Can 
Carner. L’enginyera Júlia Almacellas 
va explicar l’experiència d’aquesta 
empresa que ha rebut subvencions 
de MetallVallès i de l’Ajuntament per 
la contractació de dues treballadores 
(dues operàries, una de les quals ha 
promocionat com a coordinadora de 
producció). 

El projecte MetallVallès ofereix 
orientació laboral i acompanyament en 
la recerca de feina (revisió i millora dels 
CV, tallers i canals de recerca de feina, 
jornades, etc.), formació especialitzada 
per atendre les demandes de les empre-
ses (soldadura, control numèric, etc.) i 
contactes amb empreses del sector (vi-
sites, networking, etc.). Altres aspectes 
destacats del projecte són l’oferiment 
dels convenis de pràctiques en empre-
ses. La segona edició de MetallVallès 
acabarà l’agost de 2017.  || redacció

premi a l’excel·lència 
en gestió i reparació

l’empresa 
castellarenca rep el 
guardó per la seva 
gestió per segon 
any consecutiu

SArSA vAllèS | beSt of 2016

Sarsa Vallès, el concessionari del 
grup Movento ubicat a la  carre-
tera B-124 de Castellar del Vallès, 
acaba de ser reconegut amb el guar-
dó Best of 2016.  Aquest premi situa 
el concessionari oficial de la marca 
per primera vegada entre els 5 mi-
llors tallers a nivell espanyol en ges-
tió, reparació dels vehicles i aten-
ció al client. 

A més del reconeixement de la 
marca automobilística amb el lliura-
ment d’un certificat especial, gua-

  redacció

nyar aquest premi suposa la inclu-
sió de Sarsa Vallès dins d’un reduït 
grup format pels millors tallers de 
la marca alemanya.

El programa de motivació 
Best of, que anualment duu a terme 
Volkswagen, valora els avenços, 
l’excel·lència en les activitats realit-
zades i la comunicació amb els cli-
ents de cadascun dels tallers asso-
ciats a la marca. En aquesta última 
edició, de 420 tallers participants, 
se n’han premiat 82 de diverses lo-
calitats del territori espanyol, que 
han aconseguit assolir més de 800 
punts del total de 1.000 que Volks-
wagen atorga.

El concessionari ja va rebre 
l’any passat el guardó, encara que 
en el rànquing figurava dins dels mi-
llors 25 i en aquesta dició ha escalat 
notablement entre els cinc primers 
llocs. El 2012  SARSA Vallès va ser 
premiat amb l’European Volkswa-
gen Service Quality Award 2012, en 
la categoria de Best Improver, una El personal del concessionari SArSA vallès.  || cedida

l’alcaldessa de Barberà i els alcaldes de Sabadell i castellar fent el balanç. || cedida

distinció que destaca l’evolució més 
notable d’un concessionari en una 
selecció de 100 instal·lacions de la 
xarxa europea que estan dedicant 
esforços especials a millorar la qua-
litat dels serveis que ofereixen. A 
més, el  2011 va rebre el premi final 
del Programa d’Assistència Tècni-
ca 2011 (The Top Quality Journal) 
que acreditava la millor evolució de 
tota la xarxa Volkswagen a Espanya. 

El grup Movento està present 
a les comarques del Vallès Orien-
tal i Occidental, Maresme, Barce-
lonès Nord, Bages i Osona amb les 
14 marques que representa. És un 
dels grups d’automoció més desta-
cats del seu entorn i cada any ven 
prop de 19.000 vehicles, tant nous 
com d’ocasió.

 Movento pertany al grup Mo-
ventia, un grup empresarial dedicat 
a la mobilitat que compta amb un 
model de negoci compromès amb les 
persones, la societat, el medi ambi-
ent i la qualitat del seus serveis.  

economia
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actualitat

cArtipàS | aJuntaMent

EducAció | curS 2017-18

EducAció | pla iMpulS anglèS

Divendres passat, l’alcalde Ignasi Gimé-
nez va signar un decret d’organització del 
consistori amb l’objectiu de remodelar el 
cartipàs. El principal reajustament es 
produeix en la Regidoria de Seguretat 
Ciutadana, Convivència i Civisme, que 
assumeix el regidor Aleix Canalís. El 2n 
tinent d’alcalde, que continua amb les 
carteres de Sostenibilitat i Medi Natu-
ral, Cultura i Esports, pren el relleu de 
Pepe Leiva, regidor que segueix al cap-
davant de la Regidoria de Manteniment. 
Així, Leiva deixa una de les dues carteres 
que tenia per motius laborals. La Regi-
doria de Seguretat Ciutadana, Convivèn-
cia i Civisme té competències sobre els 
àmbits següents: Policia Local, educació 
i seguretat vial, Junta Local de Segure-
tat i atenció ciutadana en matèria de se-
guretat ciutadana.  || redacció

El període de preinscripció al segon cicle 
d’educació infantil, primària i secundà-
ria per al curs 2017-2018 va començar 
ahir i s’allargarà fins al dimarts 4 d’abril. 
Per fer-ho les famílies hauran d’omplir 
l’imprès de sol·licitud que es podrà des-
carregar al web http://queestudiar.gen-
cat.cat/ca/preinscripcio/ i presentar-lo 
al centre escolar que s’hagi triat com a 
primera opció, o bé enviar-lo a través 
d’Internet.  Si s’opta per aquesta darre-
ra possibilitat, cal tenir en compte que 
la sol·licitud només es considerarà pre-
sentada quan, després d’omplir el for-
mulari, s’executi l’opció “Enviament” 
des de l’última pantalla i es presenti la 
documentació acreditativa al centre 
demanat en primer lloc. Només es pot 
presentar una única sol·licitud de pre-
inscripció.  || redacció

Canalís assumeix 
Seguretat 
Ciutadana

S’obre la 
preinscripció a 
les escoles

Sis auxiliars de conversa en anglès 
s’incorporen als centres de primària

l’objectiu del 
projecte és estimular 
la competència oral en 
anglès dels alumnes 
en un entorn quotidià 

Els centres educatius de primària de Cas-
tellar del Vallès han incorporat aquesta 
setmana sis auxiliars de conversa en an-
glès que donaran suport lingüístic a les ac-
tivitats de les escoles. Aquesta és una de 
les iniciatives previstes al pla d’impuls de 
la llengua anglesa del municipi, que es va 
presentar l’octubre de l’any passat i que 
té per objectiu promoure l’ús de l’anglès 
entre els infants de la vila a través de di-
ferents iniciatives. “És un projecte mu-

nicipal. Hem treballat conjuntament, 
tant l’equip tècnic com les escoles. 
També ha intervingut el Departament 
d’Ensenyament i els Serveis Educatius. 
Ha estat un treball global”, explica la 
regidora d’Educació, Formació i Ocupa-
ció, Maria Antònia Puig.

Així, les auxiliars de conversa en 
anglès destinaran a aquest projecte un 
total de 95 hores a la setmana, distribuï-
des entre 9 i 18 hores setmanals en funció 
de cada escola. “Cada centre decidirà 
de quina manera distribueix les hores 
en funció del seu projecte educatiu. A 
alguns centres els auxiliars estaran 
només acompanyant els docents es-
pecialistes en anglès, i a altres esco-
les estaran també a les tutories o a la 
resta d’assignatures. Això dependrà 
de cada projecte”, detalla Puig. 

Segons la regidora, el punt més fort 
d’aquesta iniciativa serà que provocarà 
a les aules “situacions d’immersió lin-
güística real”. “Ens hem adonat que 
quan els infants arriben a secundà-

Sessió de treball de les auxiliars divendres passat a l’escola Sant Esteve. || cedida

 redacció

ria, tot i començar l’aprenentatge de 
l’anglès a primària, encara els falten 
eines per desenvolupar-se en aquesta 
llengua estrangera”, reconeix Puig.  La 
presència de les auxiliars d’anglès a l’aula 
“els estimularà més a parlar en aquest 
idioma perquè només podran comuni-
car-se en anglès amb elles”.  

De fet, l’acompanyament a l’aula que 
duran a terme les auxiliars, juntament 
amb els mestres, s’orientarà a que els in-
fants interactuïn en els contextos quoti-
dians i acadèmics en anglès. Es prioritza-
ran “les activitats de conversa en grups 
reduïts” per millorar “la competència 
oral comunicativa dels alumnes, la re-
alització de pràctiques de conversa o 
el foment de la motivació i l’ interès de 
l’alumnat envers la llengua anglesa”, 
apunten des de la regidoria. 

Les vuit escoles de primària de la 
vila comptaran amb aquestes figures fins 
al mes de juny. “Aquesta prova pilot ens 
servirà per veure com funciona i fer 
rectificacions per poder començar a 
l’octubre amb totes les energies i for-
ces aquest projecte que tindrà conti-
nuïtat”, conclou la regidora Maria An-
tònia Puig.

Les sis professionals que treballa-
ran amb els infants provenen de l’empresa 
adjudicatària del projecte, L.Academia, 
un centre de formació integral especia-
litzat en idiomes.

més anglès fora de l’aula

El pla d’impuls de la llengua anglesa al 
municipi es complementa amb altres 
propostes  com ara les activitats per a 
infants que organitzen la Biblioteca Mu-
nicipal Antoni Tort i la Ludoteca Muni-
cipal Les 3 Moreres, diverses propostes 
incloses a la Guia Didàctica, l’oferta anual 
de teatre en anglès per a alumnes d’Edu-
cació Primària, les activitats formatives 
en anglès a El Mirador, els cursos que 
ofereix l’Escola Municipal d’Adults, o les 
propostes “Anglès per viatjar” i “Anglès 
conversa” que es porten a terme al Casal 
Catalunya. 

dE 9 A 18 HorES  
són les hores 
setmanes 
d’auxiliar de 
conversa que 
disposaran els 
centres 

provA pilot 
Tot i què és 
una prova pilot, 
aquesta proposta 
tindrà continuïtat  

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

CASALS DE 
VACANCES 
D’ESTIU

Més informació a:
Regidoria d’Infància i Adolescència

C. Portugal, 2D
Tel. 937144040

www.castellarvalles.cat

Sol·licitud d’ús d’equipaments 
municipals per a la realització de 
Casals d’Estiu per part d’entitats 
sense afany de lucre 

Presentació de sol·licituds: del 27 de 
març al 20 d’abril, inclòs, mitjançant 
tràmit electrònic a www.castellarvalles.
cat/casalsestiu.

Consulta les bases de la convocatòria 
i documentació a presentar a 
www.castellarvalles.cat.

Sol·licitud de difusió de Casals d’Estiu a 
L’Actual per part d’entitats i empreses 

Presentació de sol·licituds: a través 
del formulari web que trobareu a www.
castellarvalles.cat/casalsestiulactual,
del 27 de març al 20 d’abril, inclòs.

Publicació en el suplement especial de L’Actual 
del dia 19 de maig.



DEL 24 AL 30 DE MARÇ DE 2017 05

educació

“La creativitat és com un múscul”
cAl gorinA | cicle educació

com podem exercitar la crea-
tivitat?
La creativitat és la capacitat d’imagi-
nar una cosa i buscar les eines neces-
sàries per fer-ho possible. La creati-
vitat és com un múscul, es pot exer-
citar. Has de començar amb petites 
coses, plantejar-te reptes de la teva 
vida quotidiana que sempre solucio-
nes igual d’una altra manera. És com 
l’exercici. Al principi començaràs poc 
a poc, no faràs una marató. 

Amb l’edat perdem la creativitat?
La canalla de sèrie és creativa. Ells 
no creuen en l’error, no creuen que hi 

Joan Turu va protagonitzar la setma-
na passada la tercera xerrada del I 
Cicle d’Educació, que organitza Cal 
Gorina, a la Sala d’Actes d’El Mirador 

EntrEviStA

JoAn turu 
il·lustrador

  rocío gómez 
ha una manera de fer que estigui ma-
lament. Ells fan, proven, experimen-
ten perquè són nous en aquest món. 
De mica en mica la societat et diu que 
només hi ha una única manera de fer 
les coses i el múscul de la creativitat 
es va afluixant.

com es pot treballar aquest as-
pecte des de l’aula?
La creativitat s’associa a les arts però 
es pot donar en totes les matèries. 
Quan els posem un exercici, com més 
acotada és la resposta menys treballa 
la creativitat. Si els ho dones tot mas-
tegat, ells només han de consumir una 
resposta. Si en canvi el que fas és gene-
rar preguntes, ells hauran de buscar 

les respostes i això fomenta la creati-
vitat. Els infants han de tenir llibertat 
per crear i temps per avorrir-se per 
descobrir què els interessa. A més és 
important fomentar el treball coope-
ratiu a l’aula, que treballin en equip. 
Quan treballes amb gent es fomenta 
la creativitat i el pensament divergent.

l’emoció també és important a 
les classes.
Si el professor no vibra i no s’apassio-
na, tampoc no ho faran els infants. He 
estudiat magisteri i s’han passat qua-
tre anys dient-nos que sense emoció no 
hi ha aprenentatge, però a la universi-
tat no ha estat així, ha estat sense emo-
ció. Tot el dia consumim power points 
i fem exàmens per vomitar informa-
ció, i aquest aprenentatge se t’oblida. 
L’ aprenentatge real és el vivencial, és 
el que et queda. Si no, no és aprenen-
tatge, és memorització.

Quin paper hi juga l’autoestima?
Les persones creatives necessiten 
una autoestima. Buscar un camí dife-
rent, un camí creatiu, vol dir cometre 
errors, caure i necessites tornar-te a 
aixecar. L’autoestima és bàsica, sinó 
no provaràs un camí diferent al que 
et diu la societat. 

Els alumnes de 6è de primària de l’escola Sant Esteve van presentar 
dimecres passat a Cal Calissó el seu projecte La importància de les abe-
lles. Es tracta d’un pòster que han elaborat els infants en què inten-
ten donar resposta a preguntes com “quina és la importància de les 
abelles, què ens passaria sense elles, perquè estan en perill d’ex-
tinció o com podem ajudar-les des de casa”, explica Gemma Vic, tu-
tora de 6è de primària del centre. Aquest pòster, que incorpora dibui-
xos, jocs i un dossier explicatiu, ha guanyat el 1r premi del concurs de 
l’Associació d’Apicultors de Catalunya que consisteix en 500 euros i 
una visita a una abellar. “Els infants donaran una part del premi a 
una associació d’apicultors. Amb aquest projecte han conegut la 
vida de les abelles. El més important és que han après que amb les 
abelles tenim un negoci a mitges: si nosaltres les cuidem, també 
obtindrem moltes coses d’elles”, afegeix Vic. El pòster s’exposarà a 
Cal Calissó fins el 29 de març, i després passarà a mans de l’Associa-
ció d’Apicultors de Barcelona.  ||  r.gómez

Les abelles tenen premi 

presentació del projecte de l’escola Sant Esteve a cal calissó || r.gómez

EducAció | eScola Sant eSteVe
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es presenta l’estudi d’hàbits de salut dels alumnes de 4t d’eSo escolaritzats a castellar

enganxats a Whatsapp fins a set hores

El Consell municipal sociosanitari ha pre-
sentat l’estudi dels hàbits de salut de la po-
blació escolaritzada a 4t d’ESO en centres 
de Castellar. El document, elaborat per la 
comissió d’hàbits de salut amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, s’ha confeccio-
nat a partir de 208 enquestes voluntàries 
i anònimes que es van dur a terme a par-
tir d’una selecció aleatòria a les aules, el 
que suposa una mostra del 68% del total 
d’alumnes de 15 anys de la vila. L’objectiu 
ha estat analitzar els hàbits actuals i les 
conductes relacionades amb la salut dels 
adolescents per poder dirigir les polítiques 
d’intervenció que es realitzaran al muni-
cipi en els propers anys. En aquest sentit, 
s’ha seguit la mateixa línia dels estudis que 
es van dur a terme els anys 1998, 2006 i 
2012 entre la població adolescent de la vila. 

Segons ha explicat la tinent d’alcal-
de de Serveis a les Persones, Glòria Mas-
sagué, “les dades obtingudes sobre la 
salut d’aquesta franja d’edat són qua-
litativament més positives respecte 
estudis recents efectuats en l’àmbit 
de Catalunya”. La regidora afegeix que 
“comparativament als estudis anteri-
ors, cal tenir en compte la irrupció de 
les tecnologies mòbils en la vida diària 
dels adolescents”.

connectats a internet

Segons l’estudi, un 15% dels enquestats as-
senyala utilitzar el WhatsApp fins a 7 hores 
diàries, percentatge que s’incrementa fins 
al 18% en el cas de les noies. Així mateix, un 
28% diu que utilitza Internet o les conso-
les de videojocs fins a dues hores diàries, 
un índex que s’eleva al 42% entre els nois.

Respecte a la percepció que tenen 
els mateixos adolescents sobre l’ús de les 
tecnologies, un 8% considera que amb el 
seu ús desatén moltes vegades les seves 
obligacions, mentre un 10% pensa que 
passa més temps navegant per Internet 
que amb les amistats. “S’observa que les 
tecnologies actuen com a substitutiu 
de les relacions personals, fet sobre el 
qual caldrà anar veient l’evolució”, as-
senyala Massagué.

Pel que fa a la resta d’activitats dins 
el temps d’oci i vida familiar, destaca que 

un 89% practica habitualment esport, 
superant la mitjana d’altres poblacions 
catalanes. 

Pel que fa a les noies, les principals 
activitats d’oci són escoltar música, utilit-
zar les xarxes socials i mirar la televisió, 
i pel que fa als nois, aquests es decanten 
per jugar a jocs d’ordinador o consoles, 
fer esport i mirar la televisió. 

En general, els adolescents valoren 
positivament els serveis, la convivència 
veïnal i la seguretat de la vila. En canvi, 
valoren més negativament l’existència 
d’espais públics adaptats als joves. 

Finalment, més d’un 90% dels en-
questats afirmen tenir una bona relació 
amb els pares.

Un altre dels aspectes destacats 
de l’estudi és el que fa referència a l’estat 
d’ànim dels adolescents i a la relació amb 
els altres. Així, pràcticament un de cada 
tres alumnes assenyala trobar-se sovint 
cansat, nerviós o en tensió. Fins i tot un de 
cada quatre afirma patir problemes per 
adormir-se i un 13% diu que està desespe-
rançat amb el futur (aquest percentatge 
s’incrementa fins al 18% en el cas de les 
noies). Aquestes xifres són lleugerament 
superiors a les registrades a l’estudi de 
l’any 2012, fet que des de la comissió d’hà-
bits saludables es vincula a la influència  

Joves a la sortida de l’institut castellar. || c. domene

JovEntut | hàbitS SaludableS

que la crisi econòmica ha pogut tenir en 
els adolescents. Segons assenyala l’estudi, 
un estat d’ànim dolent es relaciona amb 
fer més campanes i tenir baralles verbals.

En relació amb els maltractaments, 
un 31% assenyala que en el darrer any 
s’han rigut d’ells o els han insultat, mentre 
que un 18% té la percepció que s’ha sen-
tit marginat en aquest període de temps. 
Un 7% afirma haver patit maltractament 
psicològic a les xarxes socials, mentre que 
un 5% afirma haver patit assetjament se-
xual també a les mateixes xarxes socials.

tabac, alcohol i sexualitat

La proporció de joves castellarencs de 15 
anys que declara consumir tabac es manté 
respecte l’estudi de fa cinc anys. El 46% ha 
provat el tabac alguna vegada, una dada 
que és inferior a estudis generals a Cata-
lunya realitzats el 2011 i 2014.

Pel que fa a l’alcohol, també es man-
tenen les mitjanes de l’estudi de l’any 2012. 
Així, un 48% assenyala haver-se embor-
ratxat alguna vegada, índex que  està per 
sota dels estudis d’àmbit català.

En relació a les drogues no institu-
cionalitzades, el cànnabis és la més con-
sumida. El 34% del total l’han provada 
alguna vegada, un percentatge que es 
troba 2 punts per sota respecte l’estudi 
de l’any 2012 i que també és inferior a la 
mitjana catalana. El consum d’altres dro-
gues il·legals estudiades es troba situat 
per sota de l’1%.

El 15% dels enquestats afirma fer 
algun tipus de dieta per perdre pes, per-
centatge que ha caigut sis punts respec-
te el 2012. Amb tot, existeix una distorsió 
entre la percepció del seu pes i la reali-
tat: un 60% diu que té un pes superior al 
que hauria de tenir, mentre que tan sols 
un 9,5% té realment sobrepès o obesitat 
una vegada analitzats els índexs de massa 
corporal (IMC) de tots ells.

Pel que fa a la sexualitat, es manté 
el nombre que diu haver tingut relacions 
sexuals amb penetració, amb un percen-
tatge que arriba al 17%. L’estudi assenyala 
que hi ha un bon coneixement dels mèto-
des anticonceptius, però un 10% encara té 
opinions errònies al respecte.   || redacció 

BrEuS

Salut Mental Suport Castellar va ini-
ciar el passat dimecres 15 de març, el 
seu Pla Estratègic per definir els ob-
jectius de futur. En aquesta primera 
reunió van participar-hi una trente-
na de membres de Suport Castellar 
Salut Mental, entre voluntaris, mem-
bres del club social, familiars, socis i 
professionals. L’objectiu del pla estra-
tègic és definir les claus pel bon funci-
onament de l’associació. Van quedar 
determinades les quatre grans àrees 
en les quals cal treballar: “la inten-
ció que defineix qui som, què volem 
i on anem, l’acció que defineix què 
fem, la participació que defineix 
amb qui ho fem i finalment la gestió 
que defineix com ho fem”.   També 
es va constituir una comissió de tret-
ze persones de l’associació que serà 
l’encarregada de donar forma a les 
propostes i objectius.    || redacció 

SAlut MEntAl | entitat

coMErÇ | proMoció

Suport Castellar 
comença a fer el 
seu Pla Estratègic

Comerç Castellar realitzarà fins al 7 
d’abril una ‘Ruta Gastronòmica del 
calçot’, una iniciativa que vol promo-
cionar aquest producte de tempora-
da. Els comerços Restaurant Stewart, 
Cárnicas Merche, El Rebost d’en 
Joan, La Botiga del Castell, El Racó 
de la Tapa, L’Avenida i Cal Camilo ofe-
riran diferents productes que tenen 
el calçot com a element protagonis-
ta. Aquesta ruta es complementarà 
amb un concurs a Facebook en què 
es premiarà amb un val regal l’usuari 
que pengi una fotografia del produc-
te  de calçots que compri i obtingui 
més m’agrada.  || redacció

Comerç Castellar 
promociona els 
productes de calçot

46% 
dels joves 
enquestats ha 
provat el tabac 
alguna vegada 
 
60% 
creu que té un pes 
superior al que 
hauria de tenir 

31% 
assenyala que 
en el darrer any 
s’han rigut d’ells 
o els han insultat

actualitat

Més info i inscripcions: SAC (El Mirador)
Dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h; de dt. a dj. de 8.30 a 19 h

Més informació: 
www.elmiradorcastellar.cat  

Les App’s per al teu mòbil 
Del 30/03 al 06/04, dj. de 18 a 19.30 h
Preu: 10 €

Il·lustració
Del 04/04 al 06/06, dt. de 17.30 a 19 h
Preu: 60 € (48 € amb dte.)

INFORMÀTICA

NOVES TECNOLOGIES

ALTRES PROPOSTES

EXPRESSIÓ CORPORAL
Taitxí
Del 03/04 al 28/06, dl. i dc. de 9.30 a 10.30 h 
Preu: 25 €/mes (20 €/mes amb dte.)

Ofimàtica
Del 03/04 al 05/06, dl. i dc. 
de 17.30 a 19 h
Preu: 70 € (56 € amb dte.)

Stop Motion
Del 06/04 al 08/06, dj. de 
17.30 a 19 h
Preu: 60 € (48 € amb dte.)

Inscripcions
obertes 

Noves 

dates!
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comerç

Divendres passat, va obrir les seves 
portes a l’avinguda Sant Esteve, 83 el 
restaurant de cuina japonesa Mito.  
Es tracta d’un projecte liderat per 
dos castellarencs, Marc Gòrriz i Iván 
Manrique, que alhora és el propietari 

de botigues per Milà
Sis comerços viatgen a la ciutat italiana per conèixer les tendències

obre les seves portes el primer 
restaurant japonès de castellar

Aquest era l’ambient del dia de la inauguració del nou establiment. || a. parera

i cuiner del restaurant Nigromante. 
Al Mito - nom també d’una població 
japonesa- es dedicaran sobretot als 
plats de cuina japonesa per empor-
tar i estarà obert de dimecres a diu-
menge des de les 20 fins a les 23 h. El 
local està pensat sobretot per al ser-
vei de take away encara que de mo-
ment el client ha de venir a buscar 

la comanda a Mito. “Esperem ben 
aviat comptar amb un servei de 
repartidor perquè la nostra idea 
és entrar en competència amb els 
serveis de pizza i kebab”, apunta 
Gorriz. A més, al local hi haurà dis-
ponibilitat per a 16 comensals.

Gorriz assenyala que el sushi 
“és un menjar sa, que pot tenir 
molt seguiment a Castellar” i que, 
de fet, “un parell de nutricionis-
tes de la vila ja s’ha interessat per 
la nostra carta”. La carta del Mito 
està formada per sashimi, niguiris, 
tàrtars, makis, uramakis i postres, 
tota disponible per emportar. “No 
inclourem aquí els tempuritzats, 
perquè pot passar que en por-
tar-los tancats, el producte es  vagi 
estovant i no quedi cruixent com 
ens agradaria”, constata Gòrriz. 
L’opció de plats calents es reserva 
per al restaurant, que també veurà 
ampliada la seva carta més enda-
vant amb sopes.

Els dos socis han contractat un 
‘sushi man’, que prové d’un restau-
rant terrassenc i que també havia 
treballat en un take away. 

nou EStABliMEnt | mito

Brodats Mariona, la Copisteria Grafic 
Disscopi i la sabateria Luque&Luque, 
guardonats per l’Ajuntament de Cas-
tellar, respectivament, amb el pri-
mer, segon i tercer premis en la dar-
rera edició del concurs d’aparadors 
de Nadal, van viatjar a Milà dilluns 
passat per conèixer les tendències de 
comerç de la ciutat italiana.

Durant aquest viatge, que és 
una part del premi consistent en 
un curs de management comer-
cial titulat “Milà Retail Tour”, els 
comerciants van visitar diferents 
establiments per prendre idees i in-
troduir-les en els seus comerços per 
propiciar la millora de les vendes i la 
rendibilització d’estocs. Així, durant 
la visita de dilluns i dimarts, van vi-
sitar les Galeries de Victor Manu-
el, el Quadrilàter de la Moda i  la Via 
Dante a més de veure algunes cafe-
teries i passejar per alguns carrers 
d’aquesta ciutat italiana, capital de 
la Llombardia.

 Amb antelació al viatge, diven-
dres de la setmana passada es va con-
vocar una sessió de presentació on 
es va explicar el programa de la jor-
nada, així com aquells aspectes que 

Els botiguers, fotografiats davant de la catedral de Milà. || cedida

eren centre d’interès. A més dels 
establiments convidats per l’Ajun-
tament, Cárnicas Merche, la Botiga 
de les Llanes i Pastisseria Andreví 
es van apuntar a la iniciativa i també 
van viatjar a Milà el 20 de març, jun-
tament amb la dinamitzadora de Co-
merç Castellar.

El concurs d’aparadors de 
Nadal és una proposta que cada any 

  redacció

concurS ApArAdorS | Milà retail tour

organitza la Cambra de Comerç de 
Sabadell i que compta amb la col-
lwaboració de l’Ajuntament de Cas-
tellar des de fa dotze anys. En la dar-
rera edició, on van participar una 
quinzena d’establiments de la vila, 
Brodats Mariona també va resultar 
guardonat amb el primer premi de la 
demarcació, consistent en 500 euros 
i un diploma acreditatiu. 

  J. r.
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Espai d’Entitats castellarenques

+ inFo:
 www.facebook.com/donarsang 

Bombers voluntaris de castellar

dia: dissabte 25 de març
Horari: de 10 a 14 h
lloc: plaça major

Els bombers t’acompanyen a 
donar sang.
en el marc de col·laboració amb 
Bombers amb cor i el Banc de sang 
i Teixits es durà a terme una jornada 
de recollida de sang coincidint amb la 
celebració del mercat ambulant.

no hi falteu!

+ inFo: 
 www.castellarvalles.cat, 
a/e pujolangulo@gmail.com 

XKSAl

dia: diumenge 2 d’abril
Horari: de 9 a 13 h
lloc: col·legi el casal

XKsal, el col·legi el casal i la Fun-
dació el casal organitzen el Torneig 
H10 d’escacs – 50 anys d’escola el 
casal, obert a totes les persones de 6 
a 16 anys. les inscripcions es poden 
fer fins al 31 de març a les 23 h a l’a/e 
pujolangulo@gmail.com o al tel. 93 
714 67 51 (de dl. a dv. de 10 a 12 h i de 
15 a 16 h).

tornEig H10 d’EScAcS 

+ inFo:
www.castellarvalles.cat, www.face-
book.com/esbart.decastellar

Esbart teatral de castellar

dies: 25 i 26 de març 
Horaris: ds., 21.30 h; dg., 18.30 h
lloc: sala de petit Format de 
l’ateneu
Teatre a càrrec de la cia. Fresqui-
ta montes.

de veritat estem fets per tenir 
Hàmsters? Tenir-ne continua sent 
un acte indispensable i essencial de 
cada persona? ens fa més feliços? 
la nostra protagonista no ho creu 
així, o potser, simplement, té por 
de veure repetir-se en ella el que ha 
vist en els altres.

EScEnES d’unA vidA AMB 
HàMStErS 

+ inFo:
 https://www.facebook.com/es-
plaixiribec

colònies i Esplai Xiribec

els estius de 1982 a 1992 vam fer 
colònies a la païssa – monistrol 
de calders. si hi vas participar, 
dg. 02/04 ens trobem a la païs-
sa. preu de la sortida: 10 €/per-
sona (autocar + esmorzar). en 
cas de venir en cotxe: 5 € (esmor-
zar). confirma assistència res-
ponent l’enquesta a http://bit.
ly/2n92bnn o al tel. 638 17 70 50.

i dg. 28/05, celebració de l’ani-
versari amb un dinar de germa-
nor. comptem amb tu! reserva’t 
la data!

1967-2017: 50 AnyS! vinE A donAr SAng l’EnigMA 

+ inFo:
a/e balldegitanes@gmail.com 

Ball de gitanes de castellar

2 – dosificar
6 – sí senyor
m – mirar
a – atentament
r – ritme
Ç – Tradició i evolució

el proper 26 de març al pavelló, no val 
a dosiFicar... Ho donarem tot! cal-
drà no perdre’ns l’espectacle. mirar 
aTenTamenT com el riTme de les 
castanyoles ens mostra l’eVolució 
d’aquesta gran Tradició, i direm en 
acabar el ball... sÍ senYor... això és 
el Ball de gitanes.

Més informació: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/, 

www.castellarvalles.cat 

Preinscripció 
escolar 

curs 2017-2018

Calendari

Educació infantil (2n cicle),
primària i secundària

· Presentació de sol·licituds al centre: 
 del 23 de març al 4 d’abril 

· Publicació de la llista de sol·licituds amb la 
puntuació provisional: 
 24 d’abril

· Termini per presentar reclamacions: 
 del 25 al 27 d’abril

· Publicació de la llista de sol·licituds un cop 
resoltes les reclamacions: 
 3 de maig

· Sorteig del número de desempat: 
 4 de maig, 11 h al Departament d’Ensenyament 
 (Via Augusta, 202, Barcelona
· Publicació de la llista ordenada definitiva: 

 8 de maig

· Publicació de l’oferta final de places 
escolars: 
 30 de maig

· Publicació de la llista d’alumnat admès i, 
si s’escau, de la llista d’espera: 
 2 de juny

· Període de matriculació: 
 del 12 al 16 de juny

consulta la guia de votacions al web http://www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

presencialment: 

• Al Servei d’Atenció Ciutadana, fins al 21   

d’abril inclòs, de dl. a dv., de 8.30 a 20.30  h (excepte festius)

• Als punts informatius ubicats a:

  ·  mercat municipal (dissabtes 25 de març, 1 i 8 d’abril, 

 de 10 a 14 h)

  ·  a l’estand de la Fira de Sant Jordi a la pl. d’el mirador 

(diumenge 23 d’abril, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h)

Qui pot votar? 

les persones nascudes abans de l’1 

de gener de 2007 i empadronades a 

castellar del Vallès abans del 7 de març 

de 2017

com es pot votar? 

per internet:

al web www.castellarvalles.cat/

boxpopulivotacions

(un cop s’hagi rebut a casa la carta amb el codi 

identificatiu) 
TU DECIDEIXES!
votacions fins al 23 d’abril
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Cal Gorina va començar diumenge 
passat una nova campanya per cap-
tar socis. Van aprofitar la diada de 
Sant Josep per organitzar novament 
una calçotada a la plaça de la Fàbri-
ca nova. Es van fer 1.700 calçots per 
a 170 persones que van poder gaudir 
de l’ambient d’aquesta festivitat local.

Durant els dos primers anys de 
funcionament de Cal Gorina es va 
treballar per aconseguir socis i així 
el col·lectiu va arribar als 200. Un cop 
passat aquest temps però, “la causa 
es refreda una mica i portem uns 
anys en què la cosa no creix de socis 
i nosaltres tampoc fem gaire una 
renovació”, va afirmar Marc Serrà, 
un dels membres de Cal Gorina. Per 
aquesta raó “amb el 5è aniversari 
ens marquem l’objectiu de fer-ho 
una mica més professional i revita-
litzar tot aquest teixit que teníem i 
ampliar la base social”, va detallar 
Serrà. Així, el projecte estableix un 
nou model de socis, en què es passa 
de la quota familiar que hi havia fins 

Dimarts passat, una delegació del 
PDeCAT de Castellar va fer una 
visita al Parlament de Catalunya. 
La visita organitzada per l’agru-
pació local va servir per conèixer 
de primera mà una de les institu-
cions polítiques del país més im-
portants guiats per Lluís Maria 
Corominas, vicepresident de la 
Mesa del Parlament i exalcalde 
de Castellar.

Corominas, va donar la ben-
vinguda als assistents i els va en-
coratjar a seguir amb activitats 
com aquesta. En el seu parlament 
de benvinguda, també es va refe-
rir que cal ara més que mai tenir 
un partit fort i preparat pel refe-
rèndum que es celebrarà aquest 
any. També va explicar la situa-
ció de la política catalana i va ani-

mar als assistents a que des dels 
municipis es pot guanyar la bata-
lla democràtica del pols de l’Estat.

Seguidament, Jordi Taló pre-
sident local del partit, va donar les 
gràcies als assistents i va explicar 
que visites com aquestes pretenen 
dinamitzar l’agrupació local més 
enllà de l’àmbit municipal: “Tenim 
un nou partit i unes eines que les 
podem aprofitar el màxim pels 
nostres associats i simpatitzants”.

Després dels parlaments, es 
va seguir la visita pel Palau del Par-
lament i fins i tot els associats van 
poder estar a dins a l’hemicicle se-
guint el debat dels pressupostos. El 
Partit Demòcrata de Castellar ha 
assegurat que intentarà organitzar 
més sortides com aquestes obertes 
a tota la ciutadania.  || redacció 

Cal Gorina inicia una 
campanya per captar socis

Visita al Parlament
el vicepresident primer lluís M. corominas 
es va reunir amb militants locals del pdecat

l’ambient de la calçota durant la diada de Sant Josep. || cedida

EntitAt | 10è aniVerSari pdEcAt | parlaMent En coMú podEM | 
habitatge

La formació local d’En Comú 
Podem (ECP) demana a l’Ajun-
tament que sigui més proactiu en 
la regulació del mercat de lloguer 
d’habitatges a Castellar. Segons 
expliquen els comuns en un co-
municat, la Generalitat està tre-
ballant en un índex de preus de 
referència del lloguer “que con-
sisteix a establir un preu rao-
nable de mercat per habitatges 
tenint en compte la zona, els me-
tres quadrats, la mitjana d’edat 
del barri, entre altres factors. 
Un índex que està pendent de 
publicar i que la formació local 
d’ECP vol que l’Ajuntament de-
mani a la Generalitat la ràpida 
publicació”. Els comuns alerten 
que “vivim una nova bombolla 
immobiliària, que s’infla sense 
pausa, aquesta vegada en els llo-
guers” i recorden la nefasta expe-
riència viscuda a finals de la dèca-
da passada. D’altra banda  ECP 
demana també, que les sancions, 
bonificacions, ajudes i subvenci-
ons que s’estableixin, s’incorporin 
a les Ordenances Fiscals del 2018.

D’altra banda, ECP ha vol-
gut denunciar que una part dels 
recursos que la Generalitat ator-
gava a escoles bressol s’ha desti-
nat a concerts educatius privats, 
segons reconeix el mateix Govern 
en una resposta parlamentària. Els 
comuns volen recordar que l’en-
senyament infantil de 0 a 3 anys 
és “una competència exclusiva 
de la Generalitat”.  ||  redacció

Mesures “contra 
la bombolla del 
mercat de 
lloguer”

al moment a una quota individual 
mitjançant quatre figures. El sim-
patitzant que aportarà cinc euros a 
l’any i que és “aquella persona que 
és propera, que li agrada el pro-
jecte, s’hi sent vinculada, però no 
pot participar-hi activament i ve 
de forma esporàdica”, va descriure 
Serrà. El soci que contribuirà amb 
dos euros al mes i gaudirà de des-
comptes en les activitats. El súper-
soci que pagarà cinc euros al mes o 
bé una quantitat superior que ell vul-
gui donar i tindrà una distinció al car-
net, descomptes i alguns detalls. I, fi-
nalment, hi haurà la quota de joves i 
jubilats que aportaran 1 euro al mes 
i tindran els mateixos drets i avan-
tatges que els socis.
L’objectiu és “arribar a 500 o més 
d’aquí a final d’any”, va concretar 
Serrà. Més endavant, iniciaran una 
segona fase en què treballaran la ma-
nera de “fer-los implicar en tot el 
projecte”, va explicar Marc Serrà. 

 || redacció Membres del pdecAt amb el president de la generalitat, carles puigdemont. || cedida
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podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

opinió

M’irrita moltíssim que un conduc-
tor quan plou no abaixi la seva velo-
citat per no esquitxar els que anem 

Conductors circulant 
quan plou

 Antoni comas

 partit demòcrata (pdecAt)

de castellar

 toni gonzález *

ls pressupostos amb 
una més alta assigna-
ció a partides socials-
de la història de Catalu-
nyavan ser aprovats al 

Parlament de Catalunya aquest pas-
sat dimecres, 22 de març: en total, 
un 74,7% del pressupost, 1.170 mili-
ons d’euros més destinats a despesa 
social. La fita va deixar tota l’oposi-
ció retratada.
Els Socialistes catalans trencaven 
definitivament amb la social-demo-
cràcia a favor d’un electoralisme 
desesperat, tot oposant (sense vo-

othom ha llegit en 
aquestes últimes set-
manes les diferents no-
tícies informant sobre 

els actes vandàlics que han tingut 
lloc a la nostra vila. Segons la cro-
nologia: crema de contenidors al 
carrer Alguer, destrosses de fanals 
al Parc de Colobrers, amb un dels 
presumptes autors identificat per 
la policia local, i finalment pintades 
a la zona del casal d’avis de la Plaça 
Major. L’Actual publicava el passat 
23 de febrer el següent titular: ‘Els 
actes vandàlics van costar 30.000 
euros l’any passat’, afegint: ‘L’Ajun-

E T
El progrés i els seus 
enemics: Pressupostos 
2017

Incivisme o 
incompetència

luntat de raonar) pressupostos so-
cialment més justos que els apro-
vats durant els seus anys de govern 
tripartit. Comuns i CUP rivalitza-
ven entre ells en un concurs no es-
crit sobre demagògia barata on tot 
és possible, fins que la CUP va de-
cidir acabar l’agonia independen-
tista permetent l’aprovació dels 
pressupostos.
Mentrestant, Ciudadanos i PP co-
metien allò que tants cops han acu-
sat a les forces independentistes de 
fer: votar només pensant en la in-
dependència. Davant el repte que 
suposaria oposar uns pressupos-
tos justos, es van estimar més de-
dicar-se exclusivament a criticar la 
partida del referèndum.
El premi del dia, però, se’l va endur 
el polític líder del PP a Catalunya, 
Xavier Garcia Albiol. En un ram-
pell dels seus devia pensar, “¿per continua a la pàgina 11

Respecteu-nos l’hort

Els alumnes de cicle mitjà de l’Escola el Sol i la Lluna, estem fent un taller d’hort. 
L’hort està situat just al costat del pavelló Dani Pedrosa. Un dia, a principis del 
2n  trimestre a l’hora del  pati ens vam trobar un cendrer de peu al’ hort, escom-
braries llançades i ens van arrencar algunes plantes. Nosaltres, per solucionar 
el problema, vam penjar un cartell  demanant que no ens llencessin  deixalles, 
però ens ha tornat a passar el mateix i, a més a més, ens han arrencat el cartell. 
Demanem que respectin el nostre hort, que ens deixin tirar endavant el nos-
tre projecte. Hem parlat amb les diferents entitats que utilitzen els espais del 
pavelló Dani Pedrosa perquè ens ajudin a aconseguir-ho.  || alumnes de cicle 

miTjà de  l’escola el sol i la lluna

Foto dE lA SEtMAnA

 comerç castellar

Gràcies per participar al 
concurs de Playmobil

Des de l’Associació de Comerci-
ants volem agrair la participació 
al concurs de la Ruta dels Apara-

què criticar constructivament el 
missatge polític de l’adversari (fer 
política), quan pots utilitzar la jus-
tícia de l’Estat per inhabilitar-lo?”, 
i així mateix ho va expressar: “Els 
que han votat a favor del pressupost 
són clars candidats a seguir el ma-
teix camí que Homs i Mas”. Ame-
naça: és igual que siguem majoria, 
si no agradem al Sr. Garcia Albiol i 
als seus ens portaran als tribunals 
que ells controlen i ens faran fora 
de la política.
Es pensen que amb aquest joc brut 
guanyaran; no veuen que si en fan 
fora un, n’hi posarem un altre, i així 
successivament. No han entès que 
al segle XXI la política no es fa mit-
jançant judicis polítics o amenaces. 
Davant tal barbàrie, tenim el deure 
moral a defensar el sentit democrà-
tic pel que els nostres avantpassats 
tant han lluitat.

tament estudia alternatives per evitar 
la reiteració de les bretolades, pinta-
des i destrosses de mobiliari urbà en 
punts concrets de la vila’. Per un cos-
tat, ens sorprèn la manca d’esforç i 
el temps que triga el govern en so-
lucionar aquesta problemàtica que 
no ve d’ara. D’altra banda, la greu 
demagògia i falta d’esperit crític 
a l’hora d’analitzar correctament 
l’arrel del conflicte. Fem memòria. 
Recordeu la coneguda campanya 
que va promoure el govern actual 
sota l’eslògan: ‘No siguis brètol’? Ha 
funcionat? Algú ha pensat en el re-
sultat final? Simplement ha quedat 
reduïda a un autèntic desastre pel 
que fa a la conscienciació ciutadana. 
Un fracàs monumental per part de 
l’àrea d’espai públic i una falta d’ac-
ció total sobre l’incivisme al muni-

El verb medir és incorrecte en ca-
talà i en comptes d’aquest podem 
fer servir, segons el context, mesu-
rar o amidar.
Mesurar té un sentit més ampli i se-
gons el diccionari vol dir “Avaluar les 
dimensions d’alguna cosa (llargada, 
alçada, volum, velocitat, temps...)” o 
“Una cosa tenir una determinada di-
mensió”. Per exemple:“Volien mesu-
rar la velocitat del llançament” ,“Me-
sura quanta aigua cap en el dipòsit” o 
“Aquest armari mesura dos metres”.
En canvi, amidarvol dir “Prendre 
les mides d’una cosa” i “Avaluar amb 
una mida una magnitud lineal”. Per 
exemple “Estan amidant la plaça” o 
“Amidar a pams no és gaire precís”.

El Servei d’Assessorament  del 
CPNL ofereix la revisió gratuïta 
de textos breus de difusió públi-
ca per a entitats, empreses i par-
ticulars. castellarvalles@cpnl.cat, 
937143043, El Mirador.

‘Mesurar’ i ‘amidar’

dors Playmobil. Tanmateix felici-
tem la guanyadora d’aquest con-
curs, Marta Garro, que va ser qui 
va publicar a Instagram totes les 
fotografies de les figures i diorames 
dels comerços participants a la pro-
posta amb l’etiqueta #comerçcaste-
llarplaymobil i etiquetant a l’usuari 
@comercastellar.

per la vorera.
Hi ha molts conductors que no s’han 
adonat que quan plou esquitxen en 
les voreres els vianants que van mo-
vent-se. Llavors, mullats o mullades, 
van a casa o a la feina.
Senyors conductors!, això és molt 
molest i convé que hi penseu quan 
conduïu plovent, en circular pels 
carrers del poble.

 

#lactualesinformaciowww.lactual.catdades de l’1 al 23 de març de 2017 // google analytics

13.700 usuaris únics al mes
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opinió

s difícil eludir els spots 
publicitaris de la tele-
visió quan estem més 
o menys escarxofats al 
sofà, davant del que 

continuem dient-ne: “la caixa tonta” 
i que, potser ja és hora de  rebate-
jar-la tenint en compte l’èxit acon-
seguit en el seu règim d’aprimament 
que, sigui dit de passada, ha estat 
un bon avenç.
Mentre el sofà ens va engolint, veiem 
desfilar alguns anuncis que ens im-
pulsen a deixar anar un somriure , si 
més no, a les primeres vegades que 
se’ns presenten a casa i que, en oca-
sions perduren en el temps, compar-
tint la nostra simpatia envers ells. 
El més habitual però és tot el con-
trari, i ens els empassem a contra-
pèl vegada rere vegada i dia rere dia.
A base d’obsessives repeticions ens 
imbuïm d’enginyoses frases i imat-
ges que volen conquistar les nostres 
butxaques. El recurs del glamour  a 
la fi de captivar-nos, és aplicat amb 
tal freqüència que, en moltes ocasi-
ons i sobre certs productes, es fa una 
mica estrany. Si a més a més aquest 
glamour es basa en frases expressa-
des en anglès o en francès, llavors 
encara despista més.
A mi se’m desdibuixa el glamour 
quan sento la cantarella de la “ca-
golinaeguega” i veig uns nois molt 

  Sense títol 421. || joan mundeT

Glamour

É plAÇA MAJor

MiQuEl rAMoS
pintor

 Josep M calaf*

ovint alguns dels nos-
tres detractors ens acu-
sen de pretendre voler 
situar les necessitats i 
peculiaritats del nostre 

país en el centre del debat mundial. 
Abans que això passi llegint el titular 
de l’article m’afanyo a confessar que 
no tinc cap intenció de situar Sant 
Josep ni el seu fill com a uns grans 
consumidors de les nostres preua-
des mongetes del ganxet castella-
renques. O, si més no, aquesta no 
n’és la intenció.
Les pretensions són més humanes 
que divines.  Aquest 19 de Març, 
Sant Josep, a can ERC ens va sem-
blar interessant i convenient donar 
un nou impuls a les nostres recone-
gudes mongetes del ganxet. En una 
reunió de la permanent (executi-
va més components de comissions 
de treball) varem proposar fer una 
pluja d’idees (altrament conegut 
com a brainstorming) per tal de con-

S
Sant Josep i mongetes 
del ganxet

ciliar temes com festa, participació 
i reivindicació.  El resultat de la reu-
nió va concloure que un concurs de 
plats cuinats amb el principal prota-
gonisme de les mongetes del ganxet 
semblava abraçar els tres elements 
pretesos. Com sempre passa, la te-
orització i concreció de la propos-
ta va provocar tanta eufòria com in-
quietud l’acceptació popular. I, com 
sempre, la millor manera de saber 
com encaixava la proposta amb la 
festa era provar-ho. Dit i fet. 
El primer objectiu era triar un jurat 
de luxe i de prestigi: Ramon Casa-
mada, principal culpable que a Cas-
tellar puguem presumir de monge-
tes del ganxet com a producte propi. 
Antonio Galvez, omnipresent i gran 
amic de totes les mogudes on hi par-
ticipa el comerç castellarenc. Ma-
rina Antunez la “fogonera” d’èxit 
més reconeguda a Castellar. Car-
les Calsina és per molts, incloent la 
meva persona, el cuiner més pres-
tigiós de Castellar i el responsable 
de l’emblemàtic restaurant Garbí 
de Castellar.
Quedava per veure com responien 
els ciutadans. No esperàvem una 
gran participació ja que en el primer 
any de llançament no podíem aspi-
rar a tant. Però, en canvi, el que va 
sorprendre, fins i tot al mateix jurat, 
va ser la gran qualitat dels plats pre-
sentats. Els premis varen ser per a 
Montse Ribera al plat més innova-
dor i Ester Vilar pel més gustós.
El que ens ha quedat de tota l’expe-
riència viscuda és una satisfacció 

seriosos fent coses estranyes, amb 
una veu de fons que diu quelcom 
així: “lenuvopagfampugom”.  Quasi 
tot seguit, en un altre spot surten 
unes noies que semblem estar en-
fadades, envoltades d’una veu que 
diu: “deniufgagansfouoman”. Sovint, 
aquestes noies emulen el mag Lari a 
l’anar  fent males passades als seus 
col·laboradors. Tot i això queda clar 
que ens estan oferint perfums, per-

què al final, vist i no vist, endevinem 
uns originals flascons.
El que pot arribar a ser surrealis-
ta, és sentir: “caliavanishoxiacsion” 
mentre ens ensenyen un produc-
te de neteja!, “meicsmailaifisie” al 
mostrar un estri per fregar el terra! 
o bé: “oliunidislof” quan una com-
panyia m’ofereix els seu serveis de 
telefonia. Amb aquest grup podem 
afegir-hi l’anunci d’uns filtres d’ai-

gua que resa:” maivatermailaif”. Els 
de cotxes ens parlen de: “simplicle-
ve”, “dasauto”, “jaitecnologi”... Us 
imagineu veure la TV en el país de 
la Merkel, per exemple, l’anunci d’un 
Wolksw...i sentir: “gaudeix-ne i xa-
la’n!”? Hi sabrien trobar el glamour?  
Espero que, per acabar de reblar el 
clau, qualsevol dia no ens ofereixin 
l’anunci d’alguns nostrats embotits 
tot sonant l’Aserejé de fons. Apa!                                                               

cipi. No entenem, doncs, aquest ti-
tular del passat mes de febrer. Què 
s’ha fet fins ara? De què serveix fer 
créixer la preocupació o informar 
sobre les despeses econòmiques si 
ningú del govern treballa per solu-
cionar-ho? I a més, observant el no-
table creixement d’aquests actes?
Fem la següent reflexió sobre el 
tema. Molts d’aquests actes incí-
vics, segons hem pogut conèixer, 
han estat provocats per joves entre 
16 i 20 anys. Com va escriure el rus 
Isaac Asimov: ‘La violència és l’úl-
tim recurs de l’incompetent’. A Cas-
tellar no volem joves incompetents, 
no volem adolescents desmotivats 
asseguts a les places i carrers sense 
objectius, no volem que es dediquin 
a malmetre l’espai públic en el seu 
temps lliure per simple diversió o 
avorriment. Volem solucions. Volem 
treballar per acabar amb aquest 
problema. Quin paper hi juga el go-
vern? Doncs un de molt important; 
la responsabilitat de crear i cedir es-
pais per aquest sector de la població. 
Espais de creació i autogestió del 
seu propi temps. Han de poder de-
cidir sobre que fer, quan i com, amb 
objectius clars i concrets, rebent, a 
més a més, assessorament per part 
de la regidoria de joventut, una re-
gidoria que des de fa anys juga un 
paper anecdòtic en el dia a dia dels 
joves castellarencs. Escoltem les 
seves inquietuds i demandes. Tre-
ballem per una millor convivència 

ve de la pàgina 10

“A mi se’m desdibuixa

el glamour quan sento

la cantarella de 

la ‘cagolinaeguega”

 dani pérez*

l passat diumenge, en 
el marc de la Fira de 
Sant Josep, vam donar 
el tret de sortida a les 
votacions de les pro-

postes presentades als pressupos-
tos participatius d’aquest any.
Enguany, la novetat és que, a de-
manda del Consell d’Infants, s’ha 
ampliat l’edat dels electors. Per 
tant, en aquesta edició podran votar 
totes les persones nascudes a Cas-
tellar abans del gener de 2007, des 
de l’equip de govern pensem que la 
cultura participativa s’ha de fomen-
tar des que som infants, el fet que 
siguin nens i nenes els que voten, no 
significa que no tinguin res a dir, ans 
al contrari, són opinions que s’han 
d’escoltar això li dona un plus de 
qualitat a tot el procés.
En aquesta edició  es sotmeten a la 
consideració de la opinió de la ciu-
tadania un total de dotze propostes: 

E
Dotze maneres de 
millorar Castellar

Parc Street Workout, Parc infantil 
per a nadons al centre, Rocòdrom 
per a infants, Museu d’Història de 
Castellar del Vallès, Renovació de 
les carrosses de la Cavalcada de 
Reis, Millora de les cruïlles del car-
rer Major, Reforma de les escales 
dels enanitos a Sant Feliu del Racó, 
Reforma de l’Skate Park,  Reforma 
tècnica de la Sala de Petit Format 
de l’Ateneu, Millora de la seguretat 
per a la mobilitat en bicicleta, Es-
cenari cobert per a entitats muni-
cipals i Arranjament de la Plaça de 
Lluís Companys.
Des de l’Ajuntament volem agrair 
a tots els promotors la seva dedica-
ció i participació en aquest procés, 
sense la seva implicació el procés 
no tindria cap sentit. La gran va-
rietat de propostes que s’han pre-
sentat, la majoria d’elles de millora 
en els espais públics, posa de mani-
fest les ganes que té la ciutadania de 
Castellar de millorar l’entorn urbà 
i de fer la vida de la gent del poble 
més amable. 
Ara però, la veu la té el poble, teniu 
a les vostre mans la decisió de tirar 
endavant aquests projectes i des 
de l’Ajuntament us animem a que 
el major nombre de castellarencs i 
castellarenques participeu en les 
votacions que finalitzen el dia de 
Sant Jordi. La ciutadania té moltes 
coses a dir de com ha de ser el nos-
tre municipi i per això és el vostre 
torn. Gràcies per ajudar-nos a cons-
truir el millor Castellar entre tots!
* tinent d’Alcalde de govern obert

i coneixença entre ells mateixos. 
Han de dedicar el temps lliure a fer 
coses  motivadores i a gaudir del seu 
poble, no a destrossar-lo.
* decidim castellar

compartida i una enorme pressió, 
pels comentaris rebuts, de conti-
nuar treballant per fer possible el 
II Concurs de Cuina de Mongeta 
del Ganxet.
* regidor d’Erc
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tauler d’Anuncis Municipal

FEM diSSABtE!

+ inFo: 
www.castellarvalles.cat

l’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries fa 
aquest dissabte, com cada setmana, 
neteja intensiva a un indret del 
municipi:  dissabte 25 març, 
pl. de Mossèn cinto verdaguer.

properes setmanes:

ds. 1 d’abril, 
pl. d’europa.
ds. 8 d’abril, 
pl. de pompeu Fabra - 
pl. de coromines.

+ inFo: 
www.castellarvalles.cat 

us recordem que entre el 15 de març 
i el 15 d’octubre queda totalment 
prohibit realitzar les activitats amb 
risc d’incendi forestal que la normativa 
sectorial recull (cremes, barbacoes, 
pirotècnia, soldadures, etc.).

amb tot, en alguns casos (feines 
forestals, tasques agrícoles, focs 
d’esbarjo) es pot sol·licitar una 
autorització extraordinària, amb 
20 dies d’antelació.

AvíS ActivitAtS riSc 
d’incEndi ForEStAl 

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

dies: del 27 al 31 de març
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, durant tota 
la setmana pintem vidres. i 
dimecres 22, també per a famílies 
amb infants de totes les edats, 
inclosos els menors de 3 anys. el 
mateix dimecres el grup de grans 
visitarà el campanar de l’església. 
Qualsevol tarda podeu quedar-
vos a jugar i demanar informació. 
recordeu que la 1a sessió és 
gratuïta.

tAllErS SEtMAnAlS dE 
lA ludotEcA 

+ inFo: 
www.horadelplaneta.es 

dia: dissabte 25 de març
Horari: de 20.30 a 21.30 h

el proper dissabte 25 de març 
tindrà lloc l’Hora del planeta, una 
crida mundial impulsada per World 
Wildlife Fund (WWF) per conscienciar 
la societat sobre els efectes del canvi 
climàtic, les emissions contaminants 
i la necessitat d’estalviar energia i 
reduir la contaminació lumínica.

apaga els llums i uneix-te a 
horadelplaneta.es. 

l’HorA dEl plAnEtA 

+ inFo: 
tel. 93 714 30 43, a/e 
castellarvalles@cpnl.cat 

el servei local de català de castellar 
del Vallès ofereix un curs gratis de 
català inicial de 45 hores de durada 
que començarà el proper dimarts 4 
d’abril i s’allargarà fins al dijous 15 de 
juny, en horari dimarts i dijous de 18 
a 20 hores.

inscripcions al servei de català, de 
dilluns a dijous d’11 a 13 h i dilluns de 
17 a 19 h.

curS dE cAtAlà iniciAl 

actualitat

El  Grup de Recerca de la Pedra Seca del Centre Excursionista de Caste-
llar (CEC) commemora els seus 10 anys de vida. Divendres passat, l’equip 
de govern va voler fer un acte de reconeixement amb una recepció al Saló 
de plens per posar en valor “la tasca que els seus components porten 
a terme des de fa una dècada, quan es van proposar redescobrir i re-
habilitar edificacions de pedra seca”, diu l’Ajuntament en un comuni-
cat. En aquest sentit, l’alcalde ha volgut agrair la tasca d’aquest grup de 
persones que, “si no existís, ningú no sabria que a Castellar hi havia 
hagut una activitat vitivinícola tan important”, i ha destacat la feina 
que fan “de conservació de la història del municipi”. La recepció va 
finalitzar amb una foto de família als jardins del Palau Tolrà després del 
repartiment, per part de l’alcalde, d’un obsequi institucional consistent 
en una litografia d’Enric Aguilar.  || redacció

La prohibició de fer foc en terrenys 
forestals que s’activa cada any al 
mes de març amb l’objectiu de pre-
venir possibles incendis va comen-
çar, com és habitual, el passat 15 de 
març, i s’allargarà fins al 15 d’octubre.

Aquesta prohibició, recollida en 
el Decret 64/1995, regula que, sigui 
quina sigui la finalitat, no es pot en-
cendre foc en terrenys forestals (es-
tiguin o no poblats per espècies ar-
bòries), ni en la franja de 500 metres 
que els envolta. Especialment, no es 
poden cremar restes de poda i d’apro-
fitaments forestals, agrícoles o de jar-
dineria, ni marges pròxims a zones 
forestals, sense autorització del De-
partament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca i Alimentació de la Gene-
ralitat de Catalunya. Tampoc no es 
poden fer focs d’esbarjo ni d’altres 
relacionats amb l’apicultura. Queda 
exclosa la prohibició en les àrees re-
creatives i en les parcel·les de les ur-
banitzacions si s’utilitzen barbacoes 
d’obra amb xemeneies equipades 
amb mataguspires o aparells de gas.

A Castellar del Vallès, aquests 
supòsits inclouen pràcticament la to-
talitat del terme municipal, és a dir, 
totes les urbanitzacions i la major 
part del nucli urbà.

D’altra banda, la Generalitat 
també informa de la prohibició de 
llançar objectes encesos, abocar es-
combraries i restes vegetals i in-
dustrials que puguin iniciar un foc, 
llançar coets, focs d’artifici o altres 
artefactes que continguin foc, i d’uti-
litzar bufadors o similars en obres re-
alitzades en vies de comunicació que 
travessin terrenys forestals. 

Amb tot, la Generalitat, previ 
informe de l’Ajuntament, podrà au-
toritzar de manera extraordinària la 
realització de determinats treballs i 
activitats que suposin un risc d’incen-
di forestal. Per poder obtenir aques-
ta autorització caldrà sol·licitar un 
permís per escrit amb 20 dies d’an-
telació respecte al moment en què 
es vol fer la crema. El permís caldrà 
demanar-ho al Servei d’Atenció Ciu-
tadana d’El Mirador.   || redacció

Recepció institucional 
a la Pedra Seca del CEC

En vigor la prohibició de 
fer foc fins el 15 d’octubre

la prohibició afecta totes les urbanitzacions 
i la major part del nucli urbà de castellar

Foto de família als Jardins del palau tolrà. || cedida

EntitAt | 10è aniVerSari MEdi AMBiEnt | preVenció d’incendiS SuccESSoS | topada

Ha mort el motorista castellarenc 
que va patir un accident dimarts 
de la setmana passada a Sabadell. 
Javier V.P., de 38 anys, estava in-
gressat a la UCI de l’hospital Taulí 
i, dissortadament, no ha pogut 
superar les greus ferides patides 
com a conseqüència de la topada 
amb un vehicle.

Els fets es van produir di-
marts de la setmana passada 
sobre les 9 del matí al carrer 
Ramon Berenguer, lateral de la 
Gran Via entre l’Avinguda Con-
còrdia i la plaça d’Espanya de Sa-
badell, quan un turisme presump-
tament va realitzar una maniobra 
imprudent que va provocar la to-
pada frontal amb el motorista cas-
tellarenc que anava pel seu car-
ril correcte. 

Dues unitats del Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM) 
van assistir la víctima al lloc dels 
fets i el van traslladar en estat greu 
a l’hospital. Des del primer mo-
ment el pronòstic era molt com-
plicat a causa de les ferides que va 
patir en el xoc.  || redacció

Mor el motorista 
castellarenc que 
estava ingressat 
a l’hospital Taulí
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Alan rovira comença amb 
victòria el campionat de 
catalunya de bicitrial

Òdena va donar el tret de sortida al 
campionat de catalunya de bicitrial 
2017, on el biker castellarenc alan 

rovira va imposar-se a la categoria 
minime amb zero punts de penalitza-
ció. àlex gómez  va ser segon a pro-
mesa, a només 10 peus de la victòria, 
mentre que marti Troya  el va seguir 
en la tercera posició. jan Herraiz va 
ser setè en el seu debut  a minime.

Bàrbara Matamoros, bronze 
al campionat de catalunya

la taekwondista castellarenca del 
cinFi south star de sabadell, Bàr-
bara matamoros, va aconseguir 
la tercera posició de la categoria 

2007 de menys de 28 kg, als cam-
pionats de catalunya de l’especi-
alitat, després de guanyar el com-
bat per la tercera posició (23-19) a 
paula segura del deportivo marín, 
al pavelló esportiu de la mar Bella 
de Barcelona. 

Dos gols de Víctor León i Carlos Silva 
van fer sumar els tres punts a la UE 
Castellar al derbi de vallesos a Les 
Franqueses. Els de Juan Antonio 
Roldán superen al seu predecessor 
a la taula i aconsegueixen de nou la 
tercera posició. El partit, marcat per 
la tensió i la duresa a la primera part, 
va tenir dues cares, amb una prime-
ra part més ofensiva i una segona més 
tàctica per part dels castellarencs.

Amb una impecable i remullada 
gespa, el Municipal de Corró d’Avall 
rebia un Castellar que arribava amb 
les baixes per lesió dels defenses Èric 
Serna i Carlos Raya, però carregats de 
moral per emportar-se els tres punts, 
en un partit a vida o mort per seguir a 
la part alta de la taula. Les Franqueses, 
en tercera posició amb un punt més 
que els de Roldán i també necessitats 
de victòria per seguir en la lluita per la 
promoció d’ascens, volien fer del seu 
camp el fortí necessari per guanyar.

Els dos conjunts saltaven amb 
nerviosisme al terreny de joc, sabe-
dors del que es jugaven. El ritme era 
frenètic als primers compassos de joc, 
però els blanc-i-vermells circulaven la 
pilota amb fluïdesa davant de la pres-
sió franquesina.

El mig camp de Roldán portava 
el ritme, amb un Carlos Ortiz incom-
mensurable, fent de mariscal del seu 
equip i obrint el camp a banda i banda. 
Era ell qui enviava una pilota llarga a 
la banda pel control de Jairo Díaz. El 
davanter centrava escorat gairebé al 
córner i Víctor León enviava una pilo-

ta creuada i rasa que passava per sota 
de Daniel Sánchez, que tot i tocar-la 
no podia evitar el primer gol visitant.

La precipitació passava factu-
ra a Les Franqueses, que tot i inten-
tar-ho, no aconseguia aproximar-se 
amb perill a la porteria de Marc Ollé 
fins al minut 19, on una estirada acro-
bàtica evitava l’empat.

Jordi Jornet no ho veia clar i al 
34 feia un doble canvi, fent saltar al 
terreny de joc al migcampista Ma-

les franqueses també cau (1-2)

Jairo díaz i carlos Silva celebren el segon gol a les Franqueses, en una imatge que comença a ser habitual. || a. san andrés

 la ue castellar suma tres importantíssims punts en un partit amb tensió i emoció fins al final, abans de rebre el líder 

 Albert San Andrés

hamadou Tunkara per Marc Car-
mona i al davanter David Sánchez 
per Bilal Marroun.

Els canvis però, no tenien efecte 
i dos minuts després, Carlos Silva en-
ganxava una pilota un metre enrere 
del punt de penal per afusellar Sán-
chez. Era el 0 a 2 i el Castellar enca-
ra gaudiria d’alguna ocasió més, tot 
i que l’equip blanc-i-blau tornava a 
posar a prova a Ollé. Amb aquest re-
sultat s’arribava al descans per tem-

perar els nervis.
La segona part començava amb 

la fogositat dels locals, que xutaven 
tres vegades als primers cinc minuts 
de joc, tot i que una ordenada defensa 
castellarenca evitava la retallada dels 
de Jornet. Aquesta seria la tònica dels 
45 minuts , on si més no, el joc ofensiu 
del Castellar no destacava per la seva 
vistositat, sí que ho feia el defensiu, 
que amb un impecable ordre tàctic 
guanyava la partida al rival.

El col·legiat afegia cinc minuts 
pel temps perdut i els canvis, moment 
on una de les pilotes penjades a l’àrea 
era aprofitada per Albert Muñoz, que 
retallava distàncies amb tres minuts 
per jugar, uns tres minuts que es feien 
agònics pel Castellar, tot i que es reso-
lien amb efectivitat.

Els castellarencs s’emportaven 
la victòria i ja han aconseguit guanyar 
a la segona volta a dos dels tres rivals 
directes: Can Rull i Les Franqueses, 
abans de rebre al líder aquest diumen-
ge al Pepín Valls, en un partit que serà 
clau pel desenllaç de la lliga.

“Hem fet una molt bona prime-
ra part, llegint molt bé el partit i amb 
un joc molt clar i efectiu i molta feina 
dels jugadors que han treballat mol-
tíssim, deixant-se l’ànima al camp” 
va explicar el tècnic a peu de gespa del 
Municipal de Corró d’Avall. “A la sego-
na ells s’han limitat a penjar pilotes 
a l’olla i a acumular jugadors a dalt, 
però ho hem defensat bé, gaudint 
d’ocasions a la contra” va sentenciar.

El tècnic no vol llançar les cam-
panes al vol i després de superar al 
segon rival de la part alta creu que 
“s’ha d’anar partit a partit i les 
ganes, la il·lusió i l’esforç no falta-
ran. El Cardedeu és el pròxim rival, 
pel que és el següent objectiu”.

Gràcies a aquesta victòria, la 
UE Castellar puja a la tercera posi-
ció, a només un punt del Can Rull, que 
va golejar contundentment a l’altre 
equip de Les Franqueses, el Bellavis-
ta Milán per 7 a 2.

Aquest diumenge, el Pepín Valls 
haurà de ser un fortí per superar al Car-
dedeu i seguir somiant amb l’ascens. 
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Dijous 30 de març
De 10 a 12 h
Mercat Municipal

Connexions en directe 
del programa de TV Ben Trobats

Una producció de La Xarxa 
de Comunicació Local amb 
la col·laboració de les 
televisions locals 

Elaboració d’una recepta de cuina amb 
productes del Mercat, a càrrec del cuiner 
castellarenc Carles Calsina i tast posterior

Entrevista al president del Mercat, 
Joaquín Torres

esports bàsquet

BàSQuEt | copa catalunya

el líder imposa la 
seva llei al puigverd

El líder del grup 2 de Copa Catalunya, el CB 
Esparreguera va imposar-se al CB Caste-
llar per 65 a 75, en un partit que es trenca-
va al segon quart des del perímetre, ja que 
els del Baix Llobregat anotaven sis triples 
que deixaven noquejat al conjunt de Car-
les Company, que fins al moment no li per-
dia la cara al partit, tot i anar pel darrere 
des del minut quatre.

Els castellarencs sense el base Adrià 
Hernàndez, de baixa per malaltia i amb els 
dos interiors tocats, el Keith Thereze i Jordi 
Navarro que no entrenaven durant la set-
mana, arribaven a un partit de transició i 
tot i començar manant als quatre primers 
minuts, la major velocitat de joc de l’equip 
verd els feia arribar al primer minut de des-
cans amb un parcial de 7 a 14.

Al segon quart, ja des de l’inici, l’en-
cert des de 6,75 donava un avantatge de 10 
punts al rival, que no s’ho pensava gaire per 
fer cinc triples més poc després per eixam-
plar la distància. Només una intencionada 
a 10 segons del final arreglava el marcador, 
arribant al descans amb 28 a 38 al lluminós.

A la represa, el Castellar s’acostava 
a cinc punts, però novament, dos triples 
consecutius deixaven estabornits als lo-
cals i en 14, la diferència de punts al final 
de període (46-60).

l’esparreguera castiga el cb castellar des 
del perímetre i s’emporta la victòria (65-75), 
per seguir una setmana més al liderat

Els últims 10 minuts eren una mera 
transició pels esparreguerins, que aprofi-
taven per posar en pràctica diverses tàcti-
ques, mentre que Company donava minuts 
als jugadors menys habituals a l’equip. Amb 
un total de 10 triples, l’Esparreguera impo-
sava la seva llei i major encert perimetral, 
que castigava a un Castellar que baixava la 
intensitat als últims minuts.

“Han tingut un parcial molt bo de 
sis triples al segon quart i ens han es-
clafat. De totes maneres, nosaltres hem 
fet el nostre joc amb el guió que teníem. 
M’ha agradat més el Roser com a rival 
que aquest equip. Són bon equip, però 
tot i les carències que tenim hem acon-
seguit estar dins del partit”, va explicar 
a peu de pista el tècnic Carles Company.

El major encert dels d’Òscar Navarro 
evitava la sorpresa contra un equip cridat 
a pujar de categoria i el tècnic va explicar 
que “hem tingut dos o tres situacions per 
quart que s’han emportat punts fàcils. Si-
tuacions que si no les haguéssim permès, 
els hauríem fet patir una mica més, però 
no estic ni enfadat ni descontent amb el 
partit que ha fet el meu equip. Era molt 
complicat i els jugadors ho han fet bé”.

La derrota per 65 a 75 deixa al Cas-
tellar amb un balanç de tres victòries i 18 
derrotes i l’equip ja pensa en com afron-
tarà la promoció de descens per salvar la 
categoria.  

  Albert San Andrés

El jugador castellarenc Albert germà davant d’un defensa del cB Esparreguera. || a.san andrés

Jordi navarro -amb la pilota- va tornar a trepitjar el parquet del puigverd després de la sanció. || a. san andrés

Audicions a l’Auditori
29 i 30 de març

a les 17.30 h i a les 19 h
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TEATRE 
FAMILIAR

Els trEs porquEts 

Es caguEn dE por
A càrrec de Samfaina de colors

dg. 02/04 – 12 h

Organització: 
Ajuntament + info: www.castellarvalles.cat

esports

el castellarenc acaba tercer als 100 metres lliures a puigcerdà

les aigües gèlides no són 
obstacle per a Víctor galve

Després de la Travessia del glaç del 
passat desembre, l’estany de Puigcer-
dà va ser la seu de la segona edició de 
la Pyrennes Ice Swimming, que aquest 
any també era el primer campionat 
de natació d’hivern en categoria open 
d’Espanya, on un castellarenc, Víctor 
Galve, va aconseguir la tercera plaça 
en la categoria dels 100 metres lliures.

La natació en aigües gèlides és 
una de les disciplines més dures que 

poden practicar-se al líquid element, 
nedant amb temperatures de l’ai-
gua per sota dels cinc graus. És per 
aquest motiu que la Nedant a Ítaca 
Swim Association, amb el suport de 
la Federació Catalana de Natació, va 
decidir organitzar la que ara per ara 
és l’única prova d’aquestes caracte-
rístiques del sud d’Europa.

En aquesta modalitat, molt es-
tesa al nord d’Europa, el continent 
americà i l’asiàtic, s’han de com-
plir diversos requisits, d’entre els 
que destaquen que la temperatu-

víctor galve al tercer esglaó del podi del pyrennes ice Swimming. || cedida

nAtAció | aigüeS gèlideS

ra de l’aigua ha d’estar per sota dels 
vuit graus i que els nedadors només 
poden vestir un banyador tèxtil, dei-
xant de banda els típics neoprens 
que se solen fer servir per evitar el 
fred. La competició i les condicions 
són regulades per la Winter Swim-
ming Association, amb campionats 
mundials cada dos anys i amb l’intent 
que l’esport esdevingui olímpic als 
jocs d’hivern.

El nedador castellarenc de llar-
ga distància, Víctor Galve, conegut 
per haver completat la Manhattan 
Island Marathon Swim 2015 (una 
volta nedant a l’Illa de Manhattan), 
una de les proves més prestigioses 
del món i que forma part de la ‘tri-
ple corona’, que inclou les travesses 
del Canal de la Manxa (d’Anglater-
ra a França) i la del Canal de Santa 
Catalina (Califòrnia, EUA), va propo-
sar-se el repte d’aconseguir compe-
tir -només competir ja és un repte- a 
una prova on el 2016 no va poder ser 
present per un accident.

A la prova, una seixantena de 
nedadors de cinc nacionalitats es van 
donar cita a la capital ceretana, on 
Galve es va classificar en un sensaci-
onal tercer lloc als 100 metres lliures.

El nedador del CN Terrassa 
comença així la seva preparació per 
aconseguir l’objectiu de participar en 
el campionat del món d’aigües gèli-
des el 2018, que se celebrarà a Tallin 
(Estònia).  

el fS farmàcia yangüela castellar va superar a domicili a la fe grama (2-4), 
cinquè classificat del grup 1 de 3a divisió. amb gols de Quim Juncosa (16’), al-
bert lópez (16’), àlex Martínez (21’) i darío Martínez (36’), els de borja burgos 
sumen una important victòria que els allunya encara més del descens.  || a.s.a.

l’amposta va ser la víctima de l’hc castellar en el partit de lliga disputat al dani pe-
drosa de castellar, on els granes van golejar (8-3) als tarragonins en un espectacu-
lar partit i els passen a la classificació del grup b de primera catalana, sortint de pla-
ces de descens directe, abans de visitar a un altre rival directe, el calafell.  || a.s.a.

FutSAl | 3a diViSió

HoQuEi | 1a catalana

Campanada del FS Castellar a Santa Coloma

Golejada per sortir del descens (8-3)

 Albert San Andrés
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Els Colobrers monopolitzen la victòria
l’equip blau acaba primer i el colobrers segon i s’enfrontaran 
al guinardó i camp de l’arpa als encreuaments de 2a fase

L’escola castellarenca Sant Esteve va participar aquest 
diumenge a les jornades escolars ‘Jugant a l’Atletisme’ 
que enguany arribaven a la desena edició. A les proves, 
celebrades al Pavelló Esportiu de Valldoreix de Sant 
Cugat i que també eren el 2n Campionat Comarcal del 
Vallès Occidental, el Sant Esteve va participar amb un 
total de sis equips, tres femenins i tres masculins. Aques-
tes proves, obertes a participants de segon a sisè de pri-
mària, apropen als nens l’atletisme, d’una manera dife-
rent i didàctica amb un ambient distès.

Amb el professor d’Educació Física Jonathan López 
al capdavant, l’escola aconseguia resultats rellevants, 
amb una tercera posició masculina i una quarta feme-
nina amb dos dels equips, sent novens i dotzens els al-
tres nois i vuitenes i dotzenes les noies.  || a. san andrés

El Sant Esteve al 
‘Jugant a l’Atletisme’

Els actuals campions de la Lliga Barcelona, el Club Bitlles Colobrers, continuen manant amb mà de 
ferro a la primera fase de la competició amb els conjunts presents a les pistes. Els dos equips de bit-
lles catalanes participants en la lliga van aconseguir la primera i la segona posició al grup B, després 
de finalitzar amb uns números envejables. Superant a l’última jornada al Riudebitlles per 286-17 a 
355-28, l’equip de Colobrers Blau, amb un balanç de 16 victòries i només dues derrotes, acabava líder 
amb quatre punts d’avantatge sobre el Colobrers. Amb 14 victòries i quatre derrotes, el segon equip 
s’imposava a les Termites Llefià A (344-26 a 275-19) i superava a l’equip B del mateix club a la classi-
ficació final. Aquest diumenge, els quatre primers de cada grup comencen les eliminatòries d’encre-
uament amb el grup A. Els Blaus s’enfronten al Guinardó i els Colobrers al Camp de l’Arpa.  || a. s.a.

BitllES | lliga barcelona

AtlEtiSME | Jugant a l’atletiSMe

la Torreta - sabadell nord 3-2
san lorenzo - gironella 4-4
Vic-riuprimer - molletense 2-1
les Franqueses - uE castellar 1-2
sant Quirze - caldes m. 1-0
cardedeu - Terrassa 1906 6-0
can rull - Bellavista milán 7-2
Berga - sallent 2-1
roda de Ter - matadepera 0-2

cambrils - calde m. 3-6
igualada - mollet 2-3
Valls - calafell 5-6
Bell-lloc - sentmenat 8-5
Hc castellar - Amposta 8-3
juneda - reus ploms 3-6
Vila-seca - ripollet 5-2
sant cugat - sant Feliu 5-5

centelles - montcada 4-6
sant joan - sant cugat 5-2
canet - montsant 4-4
Vacarisses - arrels 6-5
arenys m. - mataró 2-9
isur - premià 6-3
lliçà - pineda 3-2
FE grama - FS castellar 2-4

cB castellar - Esparreguera 65-75
salle reus - alpicat 84-61
Viladecans - sese 56-59
roser - collblanc B 97-47
lluïsos - cantaires 82-61
sant Boi - ciutat Vella 59-76
salou - Torreforta 82-73

FutBol FutBol SAlA BàSQuEt HoQuEi pAtinS
Segona catalana · grup iV · J25 tercera diViSió · grup i, J 21 copa catalunya · grup ii · J21 priMera catalana · grup b · J22

Fc cardedeu 54 25 16 6 3
can rull rT 47 25 15 2 8
uE castellar 46 25 12 10 3
les Franqueses cF 44 25 12 8 5
cF sabadell nord 40 25 12 4 9
Fc sant Quirze 40 25 12 4 9
ce Berga 39 25 11 6 8
Vic riuprimer rFc 39 25 11 6 8
Fc matadepera 39 25 11 6 8
cFa gironella 34 25 9 7 9
ud molletense 34 25 10 4 11
ce sallent 33 25 10 3 12
Bellavista milán 29 25 8 5 12
ud san lorenzo 27 25 7 6 12
Terrassa Fc 1906 27 25 7 6 12
cF caldes montbui 26 25 7 5 13
ce roda de Ter 17 25 5 2 18
cF la Torreta 15 25 5 0 20

aliança mataró ce 49 21 16 1 4
canet Fs 45 21 14 3 4
Futsal lliçà d’a. 44 21 14 2 5
ce Vacarisses 40 20 13 1 6
Fe grama 35 21 11 2 8
cFs montcada 34 21 11 1 9
Fs montsant 32 21 8 8 5
isur Fs 32 21 9 5 7
premià de mar cFs 30 21 9 3 9
aeFs arrels 26 21 7 5 9
sant cugat Fs 26 21 8 2 11
FS castellar 24 21 7 3 11
centelles ae 19 21 5 4 12
sant joan de V. Fs 18 21 6 0 15
cFs arenys de m. 14 21 4 2 15
Fs pineda de mar 11 20 3 2 15

cB esparreguera   21 17 4
cB roser  21 17 4
cB salou  21 16 5
sese  21 15 6
cB cantaires Tortosa 21 14 7
salle reus  21 12 9
cB ciutat Vella  21 11 10
ad Torreforta  21 11 10
aec collblanc B  21 10 11
lluïsos de gràcia  21 9 12
cB alpicat  21 7 14
Bàsquet sant Boi   21 4 17
cB castellar   21 3 18
cB Viladecans   21 1 20

clASSiFicAció  pJ pg ppclASSiFicAció pt pJ pg pE pp clASSiFicAció pt pJ pg pE pp clASSiFicAció pt pJ pg pE pp

cn reus ploms 53 22 17 2 3
cH Vila-seca 52 22 17 1 4
cp Bell-lloc 47 22 15 2 5
igualada Hc 40 22 12 4 6
caldes montbui  38 22 11 5 6
Hc sentmenat 34 22 11 2 9
cHp sant Feliu 33 22 9 6 7
pHc sant cugat 32 22 9 5 8
ll-llista juneda 31 22 9 4 9
cH ripollet 27 22 8 3 11
mollet Hc 23 22 6 5 11
cp calafell 22 22 7 2 13
Hc castellar 21 22 5 6 11
cHp amposta 19 22 5 4 13
Hc Valls 15 22 4 3 15
cambrils cH 11 22 3 2 17

FutBol (uE castellar)

diSSABtE 25 març
pepín valls
10:30   benjamí a – mercantil ce
10:30   aleví c – mercantil ce 
12:00   fem. prebenj. – j. 25 sept
12:00   benjamí e – montcada cd
13:00   benjamí c – castellbisbal ue
14:15   cadet B – ripollet cF
16:15     juvenil c – can Trias ud
18:15     juvenil a – sabadell nord cF

partits a fora
10:00  can rull r. T. cFu -  aleví F
11:30    jaBac -  prebenjamí B
12:00    eFB ripollet -  prebenjamí a
13:15    eF Bonaire -  aleví a 
13:45    eF Barberà -  benjamí g
16:00    sabadellenca ue -  infantil a
16:15    avià ue -  amateur B
20:00  Barberà andalusia -  veterans

diuMEngE 26 març
pepín valls
10:00   fem cadet inf. – ee guineueta
10:00   aleví B – Young Talent B.
12:15     amateur a – cardedeu Fc
14:15     infantil B – mercantil ce

partits a fora
09:30  la planada ud -  infantil c
10:00  Tibidabo -  escola 
10:00    la romànica cF -  benjamí d 
11:45    can rull r. T. cFu -  cadet a
14:40    sant cugat  -  cadet c
16:15    júnior Fc -  juvenil B

BàSQuEt (cB castellar)

diSSABtE 25 març
pavelló puigverd
09:00   mini  – Bc sant joan despí
10:30     premini  – cB santpedor
16:30     júnior fem – joviat
18:00     sènior B – cB Begues

partits a fora
10:00    cn Terrassa -  mini fem
12:00   sant Quirze Bc -  cadet 
18:00    canovelles Bc –  júnior 
19:30    cB can parellada -  preinfantil 

diuMEngE 26 març
pavelló puigverd
09:00   cadet fem – cB montpedrós

partits a fora
11:45    orlandai -  sots 21 
18:00    cB salou -  sènior a  

AgEndA
SetMana del 24  al 30 de MarÇ

HoQuEi  (Hc castellar)

divEndrES 24 març
partits a fora
21:30    cp calafell -  sènior 1 caT

diSSABtE 25 març
pavelló dani pedrosa
15:00    escola B – mollet
16:00   benjamí B – cp olesa
17:00   aleví B – ce cornellà
18:15   aleví a – sferic
19:30   infantil B  – cp Tordera

partits a fora
10:00  cp sant ramon -  iniciació a
11:00    cp sant josep B -  iniciació B
12:30   Hc montbui –  benjamí a

diuMEngE 26 març
partits a fora
12:00   ce noia –  prebenjamí

FutBol SAlA (FS castellar)

diSSABtE 25 març
pavelló Joaquim Blume
09:30   prebenjamí B – parets Fs 
15:00    infantil a – cn caldes 
16:15     cadet a – Franciscans s.
17:30    sènior B – aep esplugues 
19:45   cadet B – olímpic Floresta Fs
 
partits a fora
09:15   ce gonzález serra -  infantil B 
12:10   g. arrahona Fsc -  juvenil B 
12:45   ripollet Fs -  prebenjamí a 
15:00   ae centelles -  aleví a 
17:30   Futsal mataró ce -  juvenil a 
19:30   Futsal mataró ce -  sènior a

diuMEngE 26 març
pavelló Joaquim Blume
09:00   benjamí a – palau sòlita 
10:15   aleví B – escola pia s.
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OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

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

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

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

· Manipulador/a de plàstics
· Ajudant/a de cambrer
· Assessor/a energètic/a
· Auxiliar de fleca – oficial 2a flequeria
· Auxiliar de gerontologia
· Brodador/a
· Comptable-fiscal
· Electromecànic/a o mecànic/a soldador/a 
· Especialista estructures metàl·liques i caldereria
· Fresador/a convencional
· Fuster/a ajudant
· Lampista
· Netejador/a particulars
· Operari/ària fabricació – manipulació PLV
· Peó muntador d’alumini
· Professors/es educació infantil amb anglès
· Programador/a informàtic/a
· Responsable de manteniment electromecànic
· Soldador/a
· Treballador/a familiar

Setmana del 16 al 22 de març
Es necessita:

cultura ball de gitanes

SonaSwing al calissó amb 
el grup una+dos, diumenge 
que ve, al migdia

diumenge 26, a les 12 hores, s’ha pro-
gramat un concert a cal calissó amb 
el grup una+dos, que ens oferirà un 

concert de folk rock amb interpre-
tació de peces de springsteen, cat 
stevens, The pogues, extreme, mike 
& The mechanics, Family of the year, 
u2, The corrs, The animals, red Hot 
chili peppers, guns n’ roses, entre 
d’altres. l’acte és obert a tothom.

Quins fogons ens porta uns 
fingers de pollastre amb 
salsa tàrtara

aquesta setmana, la recepta fogonera 
és tot un bàsic de les àvies. un tall ar-
rebossat en forma de fingers  i la salsa 

tàrtara per sucar-los. dues receptes 
clàssiques  que no poden faltar a cap 
casa catalana, però que no sempre do-
minem del tot bé. podeu veure aquest 
i tots els altres vídeos del programa al 
canal de Youtube de l’actual, a lacTu-
al.caT i al facebook de Quins fogons. 

El proper diumenge, a les 17.30 hores, 
tindrà lloc la 42a Ballada de Gitanes 
al Pavelló Joaquim Blume de Castellar 
del Vallès. Enguany, l’entitat ha volgut 
donar un impuls a l’acte i al Ball de gita-
nes que es fa a Castellar i és per aquest 
motiu que  ja fa unes setmanes que ,des 
de les pàgines de l’Actual, s’han anat pu-
blicant unes vinyetes amb un enigma que 
anunciaven, amb diverses pistes, el que 
s’esdevindrà el dia 26 de març.

“Aquesta és la ballada principal 
de l’entitat, ens presentem totes les 
colles”, apunta Berta Gangonells, se-
cretària del Ball de Gitanes. Les colles 
que actualment formen part del Ball de 
Gitanes són les de petits, infantil, joves, 
solters, nous casats i arrelats. 

Com cada any, es podrà gaudir dels 
balls tradicionals de gitanes, “com les 

a punt per a
la 42a ballada 
de gitanes
la cita tindrà lloc 
aquest diumenge 
al pavelló Joaquim 
blume i comptarà amb 
algunes novetats

maxurques, les jotes, contradanses, 
catxutxes, xotis, etc”, segueix Gango-
nells, que apunta que “també ballarem 
peces més innovadores”. En aquest 
sentit, cada colla iniciarà el ball amb una 
peça “fora de les típiques”.

Els membres de l’entitat no han 
volgut desvelar quines músiques són 
les que es podran escoltar diumenge, ja 
que volen mantenir la sorpresa,  “però 
sí que podem avançar que són temes 
actuals, des de pop dels anys 70 fins a 
cançons de rock de grups catalans”, 
diu Gangonells.  L’objectiu dels canvis 
és que la ballada sigui més amena per 
al públic, més dinàmica, i amb novetats. 
“Volem que aquesta jornada sigui per 
a celebrar, en definitiva, el dia de les 
gitanes”.

Una de les empreses que ha engegat 
el Ball de Gitanes ha estat la ballada con-
junta de colles. “Normalment, les colles 
assagen soles, en horaris diferents, i 
a vegades, no ens coneixem gaire”, re-
coneix Gangonells. Estan acostumats a 
treballar per colles. Amb aquest canvi 
de funcionament, “la darrera setmana 
ens hem trobat per assajar plegats, i 
esperem que diumenge tot surti bé!”. 

La Cobla Nova del Vallès acom-
panyarà els balls tradicionals, mentre 
que els temes innovadors sonaran per 
megafonia. La durada màxima que s’ha 
proposat el Ball de Gitanes és de dues 

  Marina Antúnez

Ballada de gitanes al pavelló Joaquim Blume de l’any 2016. || Q. pascual

hores, “precisament amb l’objectiu de 
no fer-nos repetitius”.

renovació de vestuari

Les colles renoven, aquest diumenge, el 
vestuari. “Cada dos anys, presentem 
nous vestits de la balladora, mentre 
que els balladors mantenen el mateix, 
potser només amb alguna petita modi-
ficació”, afegeix la secretària de l’entitat. 
El vestuari de Gitanes ha de ser còmode i 
s’ha de pensar una faldilla que tingui vol.

La difusió de l’acte s’ha fet, com 
s’ha pogut veure les darreres setma-
nes, amb una publicació al setmanari 
L’Actual d’un enigma que inclou la data 
de la ballada “i diferents paraules que 
per a nosaltres tenen un significat es-
pecial”: tradició, mirar, atenció, ritme, 

evolució...  “Si s’uneixen els diferents 
enigmes publicats s’hi pot descobrir 
la data de la ballada de diumenge”.  
D’aquesta manera innovadora, el Ball 
de Gitanes també vol apostar per aques-
ta modernitat, “que no exclou de cap 
manera la condició de gitanes com a 
ball  tradicional sinó que la comple-
menta, fent-lo més versàtil”. 

L’esforç per fer palesa aquesta in-
novació és una realitat en diverses co-
lles de Catalunya. Fins i tot, hi ha una 
agrupació que serveix per compartir 
l’experiència amb altres pobles. “Fem 
concursos de ball de gitanes amb al-
tres poblacions”, diu Gangonells. En 
els balls innovadors, mantenim el pun-
teig dels balls típics i les castanyoles, en 
alguns d’ells.   

són els que 
configuren les 
diferents colles 

al Ball de gitanes

balladors

100
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cultura

i la velocitat òptima de la 
parla es troba al voltant 
de les 180 paraules per 
minut, en Peyu és capaç 
de duplicar-la, de tripli-

car-la fins i tot, si l’escena o el gag ho 
requereixen, sense deixar mai aquest 
accent de Muntanyola, tan caracterís-
tic d’ell. És el segell del Peyu més medià-
tic -el que trobem a l’APM? i a la ràdio-, 
però també del Peyu que va fer gaudir 
dissabte a la nit 250 persones a l’espec-
tacle iTime a l’Auditori Miquel Pont.

L’actor i humorista Lluís Jutglar, 
“Peyu ve del nom del bar que teni-
en els meus pares”, presenta una 
posada en escena sòbria, amb fons 
negre i quatre pantalles multimèdia 
amb les quals interactua al llarg de les 
quasi dues hores d’espectacle. A par-
tir d’aquí i amb l’excusa d’explicar una 
aplicació anomenada iTIME, que per-
met viatjar al passat i al futur, el mo-
nologuista fa un repàs pels personat-
ges més quotidians i les situacions que 
tots nosaltres vivim en el dia a dia. El 
carnisser del mercat, el cambrer del 
bar de menú, l’amiga naturista zen o el 

El segell d’en Peyu

S
crònica

direcció: Joan roura

Títol: itime

intèrprets: peyu. en pantalla: 
Ernest villegas i Anna Bertran

lloc: Auditori Miquel pont

Hora: 20.30

dia:18 de març

Policia que ens atén quan renovem el 
DNI són alguns dels personatges que 
van passant per l’escenari.

El costumisme de sempre però 
modernitzat i convertit en humor a 
través del teatre. Temes com l’alleta-
ment, les autopistes, els peatges, els 
mercats medievals o el feng shui ser-
veixen d’excusa a l’actor per arrencar 
els riures i els aplaudiments al públic.

Els salts en el temps que ofereix 
l’aplicació iTIME permet que durant 
l’espectacle apareguin personatges bí-
blics, com Adam i Eva; històrics, com 
Colom o actuals, com Manuel Bustos.
Acompanyat d’una veu en off que va 
interrompent l’artista, potser massa, 
l’espectacle critica aspectes com el 
21% d’IVA imposat a la cultura, la cor-
rupció o la falta d’entesa dels partits 
independentistes per fer un referèn-
dum i aconseguir la independència.
L’aplicació iTime, però, té una regla 
molt clara, no podem traslladar-nos 
al passat per modificar cap fet. El mis-
satge que ens dona l’aplicació i el Peyu 
és clar “assumir els erros propis”. 

 || criStina doMene

En peyu durant l’espectacle a l’auditori Miquel pont . || Q.  pascual

interpretació per part dels alumnes de violí d’Artcàdia, dissabte. || m. anTúnez

Els petits concerts d’Artcàdia, aplaudits

El Grup de Teatre del Casal Catalunya 
prepara una funció múltiple

El Grup de Teatre del Casal Catalunya ha programat diverses represen-
tacions pels dies 24, 25 i 31 de març i 1 d’abril, a les 18 hores, a l’Auditori 
Manel Montlló. En aquesta ocasió, es podrà gaudir d’una representació 
d’obres que s’han representat al llarg de 22 anys que es va formar el grup. 
Hi haurà una primera part titulada ‘El farmacèutic’ i ‘Ganas de reñir’. 
A la segona part, s’interpretarà ‘Viatge a Mallorca’ i ‘Així som totes’. 

L’espectacle compta amb el protagonisme dels següents actors, 
dirigits per Margarita Sallent: Jacint Fornaguera, Joan Clot, Maria 
Ordeig, Dolors Parés, Teresa Serra, Miquela Egeta, Francisco Espino-
sa, Margarita Sallent, Joan Daví, Ángela Valenzuela, Joan Marquillas, 
Dora Cabeza i Isabel Ciuró.  Les propostes són per al públic adult i fetes 
amb un toc d’humor.   || m . a.

Dissabte 18 van arrencar els ‘Pe-
tits concerts de Sant Josep’ de 
l’escola de música Artcàdia, a la 
plaça Major. La proposta arriba-
va, enguany, a la segona edició. 
L’acte va comptar amb l’assistèn-
cia de nombroses persones que, o 
bé estan vinculades en algun sentit 
amb l’escola o bé per curiositat, es 
van apropar al seguit de concerts 
proposats. Algunes d’aquestes per-
sones van manifestar que “encara 
no coneixíem què es feia exacta-
ment a Artcàdia i hem vist que ho 
fan molt bé”.

Al matí, van iniciar l’acte els grups 
de pianos, corda, el grup de cam-
bra Els Mussols i l’orquestra juve-
nil Artcàdia. Cap a les 12 hores hi 
va haver la ballada dels Gegantets 
d’El Sol i La Lluna, acompanyats 
de la Xaranga i els Petits de l’Artcà-
dia. A continuació, van actuar els 
combos moderns, que es van allar-
gar fins gairebé a les 14 hores en un 
dia que va ser molt assolellat i molt 
celebrat per alumnes i professors 
de l’escola, així com també per les 
famílies que van compartir aquest 
moment.   ||  m. anTúnez

ArtcàdiA | Sant JoSep

tEAtrE | caSal catalunya

BrEuS
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Tens entre 6 i 13 anys?
T’agradaria celebrar el Dia 
Internacional del Llibre Infantil?

Escriu un conte o poema d’una llargada màxima d’un foli 
dinA4 i porta’l a la Biblioteca o bé envia’l a l’a/e mimopm@
diba.cat. Tens temps fins al 29 de març.

El podràs llegir en públic divendres 31 de març a la Bibliote-
ca, amb un munt de gent escoltant-te. I després de la lectu-
ra, tertúlia infantil i juvenil.

Dv. 31 de març - 18 h

Biblioteca Antoni Tort

DIA 
INTERNACIONAL 
DEL LLIBRE INFANTIL

dia: 
dc. 29 de març
Hora: 
18.30 h
lloc: 
Sala d’actes 
d’el Mirador

Xerrada: a càrrec de daniel 
closa i autet, doctor en biologia, 
investigador del cSic i divulga-
dor científic.

ciència, 
credulitat 
i xarlatans
Ens ho podem creure tot? 
Què és ciència i què no ho és?

organització: 
escola Municipal d’adults

cultura literatura

celebració del dia Mundial de la poesia la Biblioteca Municipal Antoni tort. || m. anTúnez

coMMEMorAció |
dia Mundial de la poeSia

La biblioteca es 
va omplir de
poesia  

Dimarts, a les 20 hores, la Biblioteca Mu-
nicipal Antoni Tort va commemorar el Dia 
Mundial de la poesia. La xerrada que esta-
va prevista amb el filòleg Òscar Rocavert 
es va haver de suspendre per causes de 
salut del mateix. 

En tot cas, la filòloga Eulàlia Sagrera 
va ser qui va conduir l’acte, destinat a les 
lectures de poemes propis o d’altri per part 
de les persones que van assistir a l’acte, i que 
van sumar unes 20 persones.

La valoració, per part de la biblioteca, 
va ser molt bona, “és admirable que un di-
marts al vespre vingui tanta gent a reci-
tar i escoltar com es recita”, afirmava una 
de les responsables del servei municipal.

Per torns, els rapsodes van tenir 
l’oportunitat de declamar els versos en 
públic. Al seu torn, es van afegir comen-
taris i reflexions sobre com cadascú veu la 
poesia, com ens inspirem a l’hora d’escriu-
re poesia i què ens transmet aquest gène-
re.  Unànimament, els assistents va estar 
d’acord que una poesia recitada transmet 
més que llegida i que cites com la de di-
marts ajuden a fer la poesia més visible.   

El proper  30 de març, a les 20 hores, 
es presenta el llibre Enllaçar-se i altres 
embolics de Elpoblet Edicions, a la Bi-
blioteca Municipal, en un acte orga-
nitzat per Pingupanda. 

Es tracta d’un recull d’històries, 
escrites en clau d’humor, que pretén 
posar en escena de manera diverti-

un llibre per entendre 
la diversitat familiar

El llibre ‘Enllaçar-se i altres embolics’ d’Elpoblet edicions, es presenta dijous. || cedida

‘enllaçar-se i altres 
embolics’ d’elpoblet 
edicions es presenta 
a la biblioteca

da i curiosa les famílies que no són 
les tradicionals, les actualment ano-
menades “enllaçades”. 

“Són 10 relats de diversos au-
tors que tenen les famílies enllaça-
des com a protagonistes”, explica 
Berta Rubio, d’Elpoblet Edicions i im-
pulsora del Projecte Vadepupas, que 
pretén donar visibilitat i normalitzar 
la diversitat familiar. 

Els autors d’Enllaçar-se i altres 
embolics són Montse Barderi, Jordi 
Cantavella, Jenn Díaz, Ramon Erra, 
Maria Escalas, Llort, Sebastià Roig, 
Elisenda Solsona i Laura Tejada il-
lustrats per Xavi Roca. La termino-
logia que fins aleshores es feia servir 

BiBliotEcA MunicipAl | preSentació no convencia Rubio, “ja que es parla-
va de famílies reconstituïdes, i això 
seria si es parlés d’una cosa que s’ha 
trencat i s’ha de tornar a fer, i no és 
el cas de les famílies que neixen en 
un marc diferent al convencional”, 
afegeix Rubio.

La idea va sorgir quan la  mateixa 
Berta Rubio, autora del conte infantil 
Santi Jordi, la princesa i el drac, va rebre 
ànims de part de la Judith Torredefló 
de Pingupanda, per escriure un llibre 
que pogués ajudar els adults a enten-
dre què són les famílies enllaçades, de 
la mateixa manera que ho havia acon-
seguit amb el llibre del Santi i el Jordi 
que ja va presentar, també, a la Bibli-
oteca Antoni Tort de Castellar, l’any 
passat.  “No buscava un llibre d’au-
toajuda, sinó divertit que expliqués 
algunes  de les situacions amb què 
es poden trobar les famílies enlla-
çades”, diu Rubio. El llibre té la pecu-
liaritat que es llegeix començant pel 
final, “un aspecte que volem cuidar 
a l’editorial és la peculiaritat de les 
nostres publicacions”   ||  m. anTúnez

 Marina Antúnez
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TEATRE

El bon pare
Vania Produccions

ds. 01/04 – 20.30 h

Amb el suport de:

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

Amb:
Lluís Soler

Teresa Vallicrosa
Georgina Latre

Eduard Buch

culturamúsica

El castellarenc Sergio Vellido 
ha presentat un disc titulat Lo 
que ocultan tus ojos que està de-
dicat a totes les nenes víctimes 
de l’explotació sexual. “Ara estic 
preparant una edició especial 
amb 24 cançons que presenta-
ré a l’abril i que té a veure amb 
aquest treball”, apunta Velli-
do. El títol d’aquesta edició és 
‘De tus ojos a mis ojos’, perquè 
“l’he fet pensant en les perso-
nes que són víctimes (tus ojos) 
i les persones que lluiten con-
tra això (mis ojos)”.

Vellido va començar a 
aprendre música a l’escola Es-
paiart. Compta, a més d’aquests 
dos treballs, amb dues maque-
tes publicades; ‘El sueño de mi 
vida’ i  ‘Mis ángeles de la guar-
da’. “Quan tenia només cinc 
anys ja volia fer un disc”, re-
coneix ell mateix. 

Com que l’esport era un 
altre dels seus punts forts, es va 
dedicar a estudiar per això, i va 
formar part del CAC i també ju-
gava a futbol. Una lesió al genoll 
el va allunyar durant un temps 
de l’activitat física i es va centrar 
més en la música. “Quan tenia 
20 anys vaig agafar la guitar-
ra acústica i componia can-
çons, primer sense fer lletres 
amb sentit, només reflexions”.
Vellido es va posar un nom artís-
tic, Sangre de Mayo, “en home-

un disc per conèixer 
Sangre de mayo

Sergio vellido. || cedida

MúSic | Sergio Vellido

Castellar Country Rock & Road Mee-
ting és el nom amb què Start-Po-
int Events ha batejat el festival que 
està organitzant a Castellar per al 22 
d’abril, a l’Espai Tolrà, i que preveu 
reunir entre 6.000 i 8.000 persones.

La inauguració de la trobada 
es farà a les 10 del matí, moment en 
què s’obrirà també la zona dedica-
da als infants CountryKids. L’escola 
El Casal i el projecte “Som un Bloc” 
seran els encarregats de gestionar 
aquest espai amb activitats i espec-

castellar es vol convertir en la
capital catalana del country

Joan canyes, Montse Bueno i césar Sánchez a la presentació del festival. ||  a. parera

Start-point events fa el festival ‘castellar country rock & road Meeting’

tacles a la Sala Blava, amb Montse 
Bueno i David Vilellas “avui dia el 
millor coreògraf del món”, va dir 
Joan Canyes, impulsor del festival.

A les 11, hi haurà un show i clas-
se de Rock’n’Roll dels Swingcopats 
de Sabadell i, a les 12, la castellaren-
ca Núria Estrada amb les alumnes 
del Nerbox faran una exhibició de 
“zumba western”. A les 13 h  serà el 
moment de moure’s a ritme de swing 
amb Sonaswing Castellar i a les 14 h 
s’ha programat un espectacle amb 
Brasilien Country Style, un grup que 
farà “una exhibició una mica dife-
rent del que és el country habitu-

cAStEllAr country rocK | Start- point Meeting

al, però que a Catalunya té molta 
acceptació”, segons Canyes. L’ac-
tivitat del matí es complementarà 
amb una concentració i ruta motard. 

Al migdia, hi haurà temps per 
dinar. Es podrà menjar en food trucks 
que hi haurà a l’Espai Tolrà i, des de 
l’organització, es recomanaran esta-
bliments del poble.

A la tarda “hi haurà el gran 
show amb 12 grups, entre ells els 
5 millors grups del món, que venen 
a fer exhibicions”, deia Canyes. En 
acabar les exhibicions, a les 21 h, tin-
drà lloc el concert de The Barrom 
Buddies Band, “la millor banda na-
cional de country del 2016”. L’esde-
veniment no comptarà amb l’actua-
ció de La Fontera, que s’ha cancel·lat 
per causes alienes a l’organització.

També es programaran dife-
rents sortejos amb 3 premis grossos: 
un viatge a Nashville, una jornada 
Harley-Davidson i un Pack Bultaco 
Experience. Per tancar la festa es 
farà un ball obert per a tothom amb 
l’ambientació musical a càrrec de 
discjòqueis.

El festival Castellar Country 
Rock & Road Meeting també dedi-
carà un espai a la solidaritat: d’una 
banda, amb la col·laboració amb el 
projecte “Som un Bloc” i les seves ac-
cions a Gàmbia, amb la donació d’un 
15% de les vendes que faci Cárnicas 
Merche, i de l’altra, amb Guerreros 
Solidarios i les seves activitats per 
la lluita contra el càncer infantil. 

  Anna parera

natge a tots els espanyols caiguts 
als afusellaments de Madrid del 3 
de maig - el dia que jo vaig néixer -,  
de 1808”. Vellido parla del que veu 
al seu voltant, i dels sentiments. Va 
marxar durant un temps a Múrcia, 
on va tenir l’oportunitat de començar 
a fer concerts en directe. “És molt 
emocionant quan veus que omples 
sales de més de 100 persones!”.

El mes de setembre passat va 
tornar a Castellar i ara estudia a 
l’Escola de Música Torre Balada, 
on aprèn guitarra, piano, violí i sol-
feig. “M’encantaria arribar a ser 
músic professional i crear un grup 
de rock algun dia”. De moment, ell 
s’encarrega de fer les bases i la lle-
tra i el seu amic Guiye Gods hi afe-
geix el toc de qualitat, “és qui posa 
la sal a l’arròs”.  

  Marina Antúnez
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dEStAQuEM EXpoSicionS

agenda del 24 de març al 2 d’abril de 2017

cinefòrum: ‘la doncella’
divendres 24 · 21 h

divendres es projecta la pel·lícula ‘la 
doncella (The Handmaiden) a l’au-
ditori municipal. es tracta d’un film 
coreà del director park chan-wook 
que explica la història de corea, a la 
dècada de 1930, durant la colonitza-
ció japonesa. una jove, sookee, és 
contractada com a criada d’una ja-
ponesa rica, Hideko, que viu  reclosa 
en una gran mansió sota la influència 
d’un tirà. sookee guarda un secret, i 
amb l’ajuda d’un estafador que es fa 
passar per un comte japonés, planeja 
una solució per Hideko.

“retrospectiva de domènec triviño”
Fins al 31 de març, de dilluns a divendres 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
sala polivalent d’el mirador
organització: ajuntament

“consum, com som?”
Fins al 27 de març, de dilluns a 
divendres de 10 a 20 h
el mirador
organització: ajuntament
col·laboració: diputació de Barcelona

diVeNdReS 24 
d’11 a 12.30 h ·  propoStA
grup d’ajuda mútua al dol 
gestacional i perinatal
cal gorina
organització: pingupanda

18 h ·  tEAtrE
‘El farmacèutic’, ‘ganas de reñir’, 
‘viatge a Mallorca’ i ‘Així som totes’
casal catalunya
org.: grup teatre del casal catalunya

21 h · cinEMA
cinefòrum: la doncella (the 
Handmaiden)
auditori Municipal
organització: cccV

23 h · MúSicA
Jam rockera a cal calissó
amb Sin noticias de alicia
cal calissó
organització: cal calissó
 
 
 
diSSaBte 25 
de 10 a 14 h · propoStA
Els bombers t’acompanyen
a donar sang
+ info.: pàg. 8 

18 h ·  tEAtrE
‘El farmacèutic’, ‘ganas de reñir’, 
‘viatge a Mallorca’ i ‘Així som totes’
casal catalunya
org.: grup teatre del casal catalunya

21.30 h · tEAtrE
Escenes d’una vida amb Hàmsters
+ info.: pàg 8

22.30 h · BAll
nit de ball a càrrec del duet Al&Ma
Sala Blava de l’Espai tolrà
organització: pas de ball

 
 
diumeNGe 26 
12 h · propoStA
Sonaswing al calissó vermut
a càrrec d’1+2
cal calissó
org.: cal calissó i SonaSwing

16.30 h i 18.50 h · cinEMA
diumenge d’estrena: lion
auditori Municipal
organització: ajuntament

17.30 h · propoStA
Xlii Ballada de gitanes
pavelló Joaquim blume
org.: ball de gitanes de castellar

18 h · BAll
A càrrec del grup trifàsic (cardona)
Sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

18.30 h · tEAtrE
Escenes d’una vida amb Hàmsters
+ info.: pàg 8
 
 
 
dilluNS 27 
 
20 h · propoStA 
club de lectura de viatges:  
El río de la luz, de Javier reverte
biblioteca Municipal
organització: biblioteca Municipal
 
 
 
dimaRtS 28 

19 h · propoStA
ple municipal
ca l’alberola
organització: ajuntament
 
 
 
dimecReS 29 
09.30 h · SortidA
camina i fes salut
Sortida des de la porta del cap
org.: ajuntament i àrea bàsica de Salut

17.30 h i 19 h · MúSicA
Audicions musicals a càrrec 
d’alumnes de l’EMM torre Balada
auditori Municipal
organització: eMM torre balada

18.30 h · XErrAdA
“ciència, credulitat i xarlatans”
a càrrec del doctor en biologia 
daniel closa i autet
Sala d’actes d’el Mirador
org.: escola Municipal d’adults

diJouS 30 
17.30 h i 19 h · MúSicA
Audicions musicals a càrrec 
d’alumnes de l’EMM torre Balada
+ info.: pàg. 14

20 h · prESEntAció
Enllaçar-se i altres embolics, de 
l’editorial Elpoblet Edicions
biblioteca Municipal
org.: biblioteca Municipal, cal gorina, 
pingupanda i elpoblet edicions

20 h · proJEcció
documental llibertari: 
indomables, una historia de 
Mujeres libres
cal gorina
organització: assemblea llibertària

21 h · propoStA
Afterwork a cal calissó, 
amb Marc torres
cal calissó
organització: cal calissó
 
 
 
diVeNdReS 31 
18 h · propoStA
celebració del dia internacional 
del llibre infantil
biblioteca Municipal antoni tort
organització: biblioteca Municipal

18 h ·  tEAtrE
‘El farmacèutic’, ‘ganas de reñir’, 
‘viatge a Mallorca’ i ‘Així som totes’
casal catalunya
org.: grup teatre casal catalunya

21 h · cinEFÒruM
Mañana
auditori Municipal
org.: club cinema castellar Vallès

21.30 h · MúSicA
Espectacle musical: Salta al buit
a càrrec de SoM·night. producció 
d’espaiart
Sala de petit format de l’ateneu
org.: esbart teatral de castellar

23 h · MúSicA 
Jam Session 
cal calissó
organització: cal calissó

diSSaBte 1  
18 h · tEAtrE
‘El farmacèutic’, ‘ganas de reñir’, 
‘viatge a Mallorca’ i ‘Així som totes’
casal catalunya
org.: grup teatre casal catalunya

20.30 h · tEAtrE
El bon pare, de Vania produccions
+ info.: pàg. 21

21.30 h · MúSicA
Espectacle musical: Salta al buit
de SoM·night. producció d’espaiart
Sala de petit format de l’ateneu
org.: esbart teatral de castellar

22.30 h · BAll
Festa de la primavera amb el grup 
musical Zamba Show
Sala blava de l’espai tolrà
org.: tot ballant i pas de ball 
 
 

diumeNGe 2  

de 9 a 13 h · ESport
torneig H10 d’Escacs 50 Anys 
d’Escola El casal
+info.: pàg 8

12 h · tEAtrE FAMiliAr
Els tres porquets es caguen de 
por, amb Samfaina de colors
+info.: pàg. 15

12 h · propoStA
SonaSwing al calissó vermut
a càrrec de Juli Jules
cal calissó
organització: cal calissó

16.30 h i 19 h · cinEMA
la ciudad de las estrellas 
(la la land)
+ info.: pàg 23

18 h · BAll 
Ball a càrrec del grup loren
Sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

18.30 h · MúSicA
Espectacle musical: Salta al buit
de SoM·night. producció d’espaiart
Sala de petit format de l’ateneu
org.: esbart teatral de castellar
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Es por tu bien
COMÈDIA
Versió original (castellà)

9 d’abril
16.30 h i 18.45 h

PRÒXIMAMENT www.castellarvalles.cat

lion

16.30 h i 18.50 h

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

26 de març

DRAMA · INFÀNCIA
Versió doblada al 
castellà · 2016
Versió doblada 
Durada: 120 min
País: Austràlia

Direcció: Garth Davis
Intèrprets: Dev Patel, 
Sunny Pawar, Nicole 
Kidman, Rooney Mara, 
David Wenham, Nawa-
zuddin Siddiqui, etc.

Sinopsi: Saroo Brierley, un nen de 5 anys, es va perdre als 
carrers de Calcuta, a milers de quilòmetres de casa. Després 
d’un llarg viatge va acabar essent adoptat per una parella 
australiana. 25 anys després, amb l’única ajuda de Google, 
intentarà trobar la seva família biològica.

Batman. la lego® 
pel·lícula
ANIMACIÓ · Versió en català

23 d’abril
12 h i 16.30 h

la ciudad de las 
estrellas (la la land)

MUSICAL · Versió doblada

2 d’abril
16.30 h i 19 h

666 526 181 · ctra. c-59, km. 15 · caldes m.
a/e: caldesanimal@caldesanimal.org
Més animals per adoptar a:
www.facebook.com/adoptamcastellar

Sóc A cAldES AniMAl

lolA

duSHA

lolo

raça: X  ·  pèl: mig ·  Sexe: femella
en adopció des d’octubre de 2015

raça: X ·  pèl: curt  ·  Sexe: femella
en adopció des d’octubre de 2016

raça: X ·  pèl: curt  ·  Sexe: mascle
en adopció des d’octubre de 2015

AdoptA’M

 edat: desconeguda

edat: desconeguda

edat: jove

FArMàciES dE guàrdiA 
 
 
diVendreS 24 yAngÜElA
diSSabte 25 cASAnovAS
diuMenge 26 cASAnovAS
dillunS 27 pErMAnyEr
diMartS 28 gErMà
diMecreS 29 vilà
diJouS 30 EuropA
diVendreS 31 vicEntE
diSSabte 1 yAngÜElA
diuMenge 2 yAngÜElA

Farmàcia casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia germà
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. d. ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia pilar vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

dEFuncionS 

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

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

“El mal mai no queda sense càstig, però de vegades el càstig és secret”
Agatha Christie

@soclaivet @marinamfortuny @dani.coma
esbossos painting days una mica d’aire

MEMÒriES dE l’ArXiu d’HiStÒriA 

inStAgrAM · @lactual 

Dins la formació militar veiem els mobilitzats aprenent a marcar el pas. L’instructor que els pre-
cedeix també marcant el pas els va mirant de reüll potser sense adonar-se que el penúltim per la 
dreta va amb el pas canviat. Observem que al pati hi ha quatre formosos plàtans.  || Fons: jaume 

juliana i caBré || arXiuHisToriacasTellar@gmail.com ||  FaceBooK.com/arXiuHisToria 

instrucció militar al pati dels Escolapis, 1936

penúltima

M. teresa Soldevila Boadella
94 anys · 17/03/2017         

Francisco José vivas porro
38 anys · 18/03/2017

Josep valera guillem
83 anys · 20/03/2017

tElèFonS dintErèS: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 Funerària castellar 
937 277 400 · Tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · Taxis castellar 937 143 775
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la contra

Maria carme rosell

75 anys després, 
encara recordo els 
telèfons dels abonats

Exoperària de la centraleta  i secretària de la Fàbrica Tolrà

Q
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Tenia 16 anys quan va treballar a la centraleta 
telefònica de Castellar. Amb 92 anys, encara recorda 
els números dels 50 abonats. La Maria Carme es 
confessa  una enamorada del poble i de les sardanes

11 respostes

un tret principal del seu caràcter?
patidora
un defecte que no pot dominar?
Tossuda
una persona que admira?
la gent que ajuda els altres
la seva paraula preferida?
maca
Quin plat li agrada més?
l’escudella
un grup de música?
em quedo amb les sardanes
una pel·lícula?
‘ghost’, de jerry zucker
un llibre?
‘màrmara’, de maria de la pau janer
un indret?
m’agrada veure el mar
un viatge pendent?
anar a lourdes
un comiat?
adiós

”

“

· Sempre ha viscut a castellar?
Sí, vaig néixer al carrer Major, a la 
casa que ara és la pastisseria Andre-
ví. El meu pare era pastisser i confiter 
i va vendre la botiga -Vídua i fills d’Ig-
nasi Rosell- quan es va jubilar. Llavors 
vam anar a viure al Passeig.

· com va començar a treballar a 
la centraleta telefònica?
Quan tenia 16 anys, em va trucar la se-
nyora que regentava la centraleta te-
lefònica, la vídua de Cal Balsach, per 
veure si volia anar a treballar d’ope-
rària unes hores, d’11 a 13. Jo havia 
anat a aprendre a brodar a casa seva 
i suposo que es va recordar de mi. La 
centraleta era al carrer Major, núme-
ro 29. Bàsicament era un panell, amb 
clavilles, cada una era una casa i cada 
casa tenia un número. En aquells mo-
ments, l’any 1942, Castellar tenia uns 

50 abonats. Jo em vaig aprendre els 
números de memòria per poder con-
nectar les cases més ràpidament. 

· com funcionava?
Les clavilles anaven de dos en dos. 
Quan una persona trucava jo posava 
una clavilla. Llavors em deien, ‘posa’m 
amb tal casa’, perquè ells no et deien 
el número, tu l’havies de saber de me-
mòria i llavors posaves l’altra part de 
la clavilla i quedaven connectats. 

· de quins se’n recorda?
De tots. 75 anys després encara me’n 
recordo dels números. Per exemple, 
l’Ajuntament tenia el 31, el Jutjat el 25, 
la Falange el 24 o Sant Feliu del Racó 
el 36. I després hi havia tres línies que 
anaven directes a Sabadell. 

· Era possible escoltar les con-
verses?
Sí, sí que es podien escoltar. Ho sabia 
tot del poble (diu rient). El que em feia 

gràcia ho escoltava. Però és clar, són 
coses que no es poden dir, de fet no 
es podien escoltar, però no te’n podi-
es aguantar.  Imagina’t una parella de 
nòvios, feia gràcies escoltar-los. Però 
no vaig comentar mai res a ningú, jo 
sabia que la intimitat era una cosa 
sagrada.

· Era una feina entretinguda.
Sí, a mi m’agradava. No m’avorria 
pas. Quan no trucaven, llegia novel-
les o feia mitja. Però llavors em van 
cridar de la fàbrica Tolrà per si volia 
treballar en el despatx, fent nòmines 
i vaig anar cap allà. Vaig estar-hi 36 
anys, vaig plegar una mica abans que 
fessin la reestructuració. 

· va viure en directe una succés 
molt sonat a castellar, del qual 
just avui s’acompleixen  68 anys. 
Sí. Un treballador anomenat Càndid 
Sidón es va presentar al despatx, ame-
naçant-nos amb una escopeta i de-

manant per un dels encarregats, pel 
Cuscó.  Com que no hi era, va fer que 
dos dels meus companys l’acompa-
nyessin al despatx del director, i quan 
es va obrir la porta, va cosir a trets al 
director de la fàbrica, el Josep Baso-
ra, que estava reunit amb el gerent 
Pepín Valls i amb l’apoderat Josep 
Cuscó.  En la fugida també va ferir a 
l’altre germà Cuscó. El que va pensar 
és que portarien als ferits a l’hospital 
de Castellar, on és ara l’Obra Social 
Benèfica, i quan el cotxe amb el ferit 
va arribar, en Pepín Valls va baixar per 
ajudar a transportar el cos de Basora 
i va ser aquí quan va tornar a dispa-
rar, matant-los a tots dos. I a l’assas-
sí el va agafar la Guardia Civil i com 
que no es va aturar quan li van donar 
‘l’alto’, el van matar.

· va convulsionar tot el poble. 
I tant, va ser molt gran això. A més, 
el Pepín era un jove molt eixerit que 
estava portant molts canvis i mo-

dernitzant l’empresa i els treballadors 
vam pensar que després d’això tanca-
ria l’empresa.  Abans el poble era com 
una família. Et trobaves la gent, par-
laves amb tothom. Sortíem a jugar al 
carrer Major al vespre. I hi havia unes 
cunetes quan plovia, i fèiem vaixells de 
paper per veure’ls passar. 

· i ara, participa molt del poble?
Sempre m’han agradat les sardanes, de 
fet encara sóc sòcia de l’ASAC, l’associ-
ació sardanista. No he deixat de ser-ne 
sòcia perquè entre tots hem de fer que 
es conservin. També vaig ser del Centre 
Excursionista Castellar, ens agradava 
molt fer excursions. Ara faig punta de 
coixí a El Mirador. Em vaig apuntar fa 
dos anys, quan vaig fer 90, i els diumen-
ges també vinc al cinema que progra-
men a l’Auditori. M’agrada molt aquest 
poble perquè he estat molt feliç. El meu 
marit era el mestre Manuel Santos, de 
l’Emili Carles-Tolrà. Encara ara trobo 
gent que m’atura per parlar-me d’ell. 

 cristina domene


