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Dos dels participants de la Caminada popular d’aquest any a l’alçada del Castell de Clasquerí. || Q.pascual 

El bon temps va acompanyar els prop de 
200 participants de la Caminada Popular

L’Ajuntament va concedir 
el 2016 ajuts fiscals per un 
import de 266.000 euros

El motor 
castellarenc regna 
a la ‘Focuxtreme’
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Castellar del Vallès va commemorar el pas-
sat dimecres el Dia Internacional contra 
l’homofòbia, la lesfòbia i la transfòbia, una 
efemèride que se celebra aquesta data co-
incidint amb l’eliminació de l’homosexuali-
tat de la llista de malalties mentals per part 
de l’Assemblea General de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), un fet que va 
tenir lloc el mateix dia de 1990.

L’acte va consistir en la lectura d’un 
manifest institucional de l’Ajuntament a càr-
rec de la periodista Marina Antúnez on es 
posava de relleu que el 17 de maig “és pri-
mordialment una data reivindicativa, de 
lluita i de sensibilització a favor de la im-
plementació de tots els drets i llibertats 
que cal activar per fer possible un món 
sense violències ni discriminacions vers 
les persones, siguin aquestes bisexuals, 
intersexuals, trans, lesbianes, gais o he-
terosexuals”. A l’escrit es constata l’ex-
termini institucional a Txetxènia que “de 
manera sistemàtica, deté, tortura i fins 
i tot assassina persones LGTBI amb una 
total i infame impunitat”. 

 També es destaca que a Catalunya fa 
gairebé tres anys que, fruit de la lluita de les 
entitats LGTBI es va aprovar la llei 11/2014 

Per la pluralitat afectiva i sexual
Castellar celebra el Dia internacional contra l’homofòbia, lesfòbia i transfòbia amb la lectura d’un manifest i un concert

  Jordi Rius “que garanteix els nostres drets i que té 
com objectiu erradicar la LGTBIfòbia”. 
Tot i aquest marc legal, al manifest s’apunta 
que “no hi ha la voluntat política suficient 
per fer realitat i efectius els nostres drets” 
i hi ha casos com l’assetjament escolar cap 
als menors i adolescents LGTBI en l’àmbit 
educatiu, que continua sent “una xacra que 
genera odi i discriminació”.

El manifest també posa èmfasi en la 
cura de les persones grans o dependents 
LGTBI perquè ningú subverteixi “els teus 
drets i puguin expressar la seva sexua-
litat en llibertat” i en el foment de les po-
lítiques de prevenció contra el VIH/SIDA. 
També s’afirma que en els darrers mesos 
hi ha hagut diferents denúncies de perso-
nes LGTBI que havien estat víctimes de vi-
olència, vexacions i discriminacions.El docu-
ment aborda la qüestió de garantir els drets 
sexuals i reproductius per poder viure amb 
llibertat les nostres sexualitats.

Després de la lectura del manifest va 
haver-hi una audició musical a càrrec del 
grup de vent de l’Escola Municipal de Músi-
ca Torre Balada, conduït per Xavier Padillo. 

La bandera irisada que presidia l’acte 
es  penjarà després al balcó del Palau Tolrà, 
lloc on estarà issada fins al dia 28 de juny, 
Dia de l’alliberament Lèsbic, Gai, Bisexual 
i Transsexual.  La lectura del manifest a la plaça d’El Mirador amb el grup de vent de l’EMM Torre Balada a l’escenari. || J. rius
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el tema de la setmanahistòria

Els castellarencs 
que van fer les 
amèriques
la vila compta amb diversos casos d’emigrants 
que van intentar fer fortuna a amèrica. alguns van 
retornar i van deixar la seva petjada a Castellar

Entre finals del segle XIX i els primers 
30 anys del segle XX, molts castellarencs 
van decidir emportar-se amb ells les seves 
escasses pertinences i embarcar-se cap a 
l’Argentina, Xile, Cuba, Colòmbia o Mèxic 
i provar de fer fortuna. Alguns d’ells van 
tornar a Castellar  i d’altres van quedar-se 
al país que els va acollir.  

No se sap la xifra exacta de caste-
llarencs que van emigrar a Amèrica o a 
territoris d’ultramar però una pista ens 
la pot donar l’expedient de pròfugs amb 
què està treballant l’Arxiu Municipal de 
Castellar tenint en compte els documents 
de lleves entre 1885 i 1926. De moment, 
s’han identificat  fins a 15 casos de mos-
sos residents a l’Argentina, Xile, Cuba i 
Austràlia. Es coneix vagament la seva 
residència perquè és el que acrediten les 
famílies en el moment de ser cridats per 
incorporar-se a l’exèrcit.

ramon russinyol i el pare pasqual

Hi ha altres casos de viatges com el que va 
fer Ramon Russinyol,  un castellarenc que 
feia de pastor i que per les seves idees anar-
quistes va haver d’emigrar fins a Mèxic 
cap a la dècada dels anys 20 del segle XX, 
d’on va ser expulsat cap als anys 30.  Du-
rant els primers anys de la Guerra Civil 
va ser el màxim responsable de la Fede-
ració Anarquista Ibèrica (FAI) a Terras-
sa, des d’on va salvar algunes persones de 
la mort. Un altre cas diferent ha estat el 
de Jaume Estebanell i Rovira, més cone-
gut com el pare Pasqual de Castellar, un 

illa de cases al passeig

Feliu Homet Masaveu va néixer al carrer de 
Sant Llorenç el 1829. Va embarcar de jove a 
l’Argentina. Va retornar quan Castellar era 
als inicis de la seva industrialització i amb 
els ingressos que va fer va construir l’illa 
de cases al Passeig que porta el seu nom, 
com també un habitatge al carrer Major 
82, on es va instal·lar amb els seus famili-
ars, morint solter a l’edat de 85 anys el 1914. 

a cuba i de retorn al carrer molí

També hi ha el cas de famílies senceres 
que van decidir embarcar-se com la família 
Soler-Sabater, on els seus tres integrants 
(que es poden veure a la foto)  van marxar 
cap a Cuba els primers anys del segle XX. 
La filla del matrimoni entre Antònia Sa-
bater i Ramon Soler, l’Àngela, va residir 
a Central Santa María, prop de Ranchue-
lo, i a Cumanayagua, Las Villas. Va tornar 
a Castellar el 1933 i va tenir una botiga al 
carrer del Molí, fins a la seva mort el 1989.

sant feliu, terra d’indians

Joan Puig Valls va néixer a Sabadell l’any 
1843 i va anar a Argentina a exercir la seva 
carrera de metge; en poc temps es va fer 
amb una gran clientela i el seu nom va ser 
molt conegut, aconseguint una gran fortu-
na. La seva mare, que vivia a Sabadell, va 
caure greument malalta i la Soletat, la ger-
mana del doctor Puig, va portar la mare a 
fer la convalescència a Sant Feliu del Racó 
i la dona es va recuperar tan bé que la Sole-
tat va escriure al seu germà donant-li notí-
cies de la situació i la salubritat del  poble. 
Arran d’aquests fets el doctor Puig va co-
mençar a invertir al poble tot comprant ter-
renys i fent construir diferents habitatges. 

Quan el doctor Puig s’instal·la de-
finitivament a Sant Feliu del Racó una 
de les seves preocupacions és buscar 
aigua pel poble i va fer construir molts 
pous. Amb el temps, per la seva dedica-
ció a Sant Feliu, se li va dedicar la plaça 
central del nucli agregat .

caputxí  que va exercir de missioner a la 
Prefectura Apostòlica del Caquetá i Putu-
mayo a Colòmbia. Allà hi va passar uns 19 
anys, entre 1933 i 1953 però hi torna  per un 
espai de vuit anys més, fins al 1962.

de castellar a miami

Entre els casos recollits per Francesca 
Sallés a la revista Plaça Vella número 28 
de l’Arxiu d’Història de Castellar hi ha el 
d’Antònia Bernabeu Llinares, que va néi-
xer el 1909. El seu pare, Vicenç Bernabeu 
era cambrer a l’Ateneu i va marxar, sol, 
cap a Cuba el 1913. Un any més tard la seva 
mare, ella i els seus dos germans Maria i 
Francesc. Es van reunir amb el pare que 
treballava a Central Santa María, una fà-
brica de sucre prop de Ranchuelo. La seva 
mare i la seva germana Maria van morir 
de tifus el 1918. L’Antònia es va casar, va 
tenir dos fills i va treballar de modista. La 
seva darrera residència va ser a Miami 
on vivia amb el seu fill.

la botiga ‘la catalana’
Un altre cas va ser el de Valentí Quer i 
Comas, que al 1907, quan tenia 14 anys 
marxa a Xile amb el seu germà per treba-
llar amb el seu oncle matern Baldomer 
Comas a la botiga de queviures que allà 
tenia i n’aprèn l’ofici. 24 anys després, el 
1931, torna a Castellar i lloga la casa del 
carrer Major 68 (antiga bodega), a Josep 
Torras de Can Bogonyà i hi instal·la la bo-
tiga de queviures ‘La Catalana’, popular-
ment coneguda com ‘La Pesca salada’. El 
1932 Valentí es casa amb la Rosa Vinyeta 
Pla i neix la Núria. Mor el 1942 amb plena 
dedicació al treball quan tenia 49 anys.

M. Àngela Soler, Antònia Sabater i Ramon Soler a Cuba el 1918. || arxiu  d’història de castellar

 Jordi Rius
RAMON 
RUSSINYOL 
Va marxar a Mèxic 
per les seves idees 
anarquistes 

FAMÍLIA SOLER-
SABATER 
Maria Àngela soler 
va tornar el 1933 a 
castellar i va obrir 
una botiga 

FELIU HOMET 
MASAVEU 
retornat de 
l’argentina, va fer 
construir l’illa de 
cases que porta el 
seu nom 

JAUME 
ESTEBANELL 
el caputxí pare 
pasqual de 
castellar va fer 
de missioner a 
la prefectura 
del caquetá i 
putumayo
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Caminada per indrets emblemàtics

Diumenge passat, la Caminada Popular 
de Castellar va celebrar el 30è aniver-
sari des que es va organitzar per pri-
mera vegada el 1988 amb una pujada a 
la Mola. Com cada edició, encara que 
es manté la mateixa dinàmica, l’esde-
veniment traça una ruta nova i es duu 
a terme el segon diumenge de maig, 
en aquest cas el dia 14. El recorregut 
d’enguany va ser de 14,5 km i va resse-
guir paratges de la rodalia natural de 
la vila fins a arribar a l’Ermita de Sant 
Julià d’Altura. La prova, no competiti-
va, pren l’objectiu de fomentar l’esport 
i els hàbits saludables a la natura. Va 
ser completada sense incidències per 
als 186 inscrits, de diferents edats i mu-
nicipis, que asseguren que repetiran a 
les pròximes edicions de la caminada.

L’obertura d’inscripcions de la 
prova va ser el mateix diumenge a les 
7.30 h del matí a l’Auditori de la Plaça 
del Mercat i es va allargar durant una 
hora, durant la qual tots els partici-
pants van emprendre el camí. L’arri-
bada va ser al mateix lloc, on el primer 
dels inscrits va ser-hi a les 10.45 h, des 
d’aleshores va anar arribant la resta de 
caminants, que van completar la ruta 
amb un temps d’entre 3 i 4 hores de mit-
jana. El camí va comptar amb quatre 
controls de pas: la Pista a Can Messe-
guer, a la cruïlla a la depuradora; l’Er-
mita de Sant Julià d’Altura; Ca n’Ave-
llaneda; i el Castell de Castellar.

El recorregut va resseguir indrets 
naturals de les rodalies de la vila, molt 
especials, desconeguts per molts dels 
castellarencs que van participar en la 
caminada, alguns fidels cada any a la 
cita i altres que van apuntar-s’hi per 

participants de totes les edats a la trentena edició de la Caminada popular, diumenge passat. || Q. pascual

la 30a edició de la 
prova va comptar amb 
la participació de 186 
persones que van fer el 
recorregut de 14,5 km

primera vegada. La valoració general 
ha estat de satisfacció unànime, coin-
cidint que “feia un dia fantàstic per 
caminar en aquest entorn”. Diferents 
traçats van fer la ruta més entretingu-
da, que es podia completar sense com-
plicacions tot i la llargada del trajecte, 
amb els corresponents avituallaments. 
Un dels trams més gaudits per als par-
ticipants va ser un pas dificultós, per la 
inclinació del pendent i el traçat rellis-
cós, que s’havia de superar ajudant-se 
amb una mànega, muntada per la Colla 
del Senglar.

Salvador Serra, tècnic auxiliar del 
Departament d’Esports de l’Ajuntament 
i un dels organitzadors de la camina-
da, que ha comptat amb la implicació 

 Guillem plans

d’ADF, el Centre Excursionista de Cas-
tellar, l’Esplai Xiribec, la Comissió de 
Festes, el Club Atlètic Castellar, Ràdio 
Club Castellar i la Colla del Senglar, la-
menta que la caminada coincidís amb 
altres activitats de la vila, ja que això 
va fer que el nombre d’inscripcions fos 
més fluix en comparació amb anys an-
teriors, encara que, com recalca, “el 
més important és que la gent s’ho 
hagi passat bé”. Serra anima tothom 
a apuntar-se, remarcant que la prova, 
a les pròximes edicions, “procurarà 
enganxar a gent que no estigui tan 
avesada a fer llargues caminades, 
ja que és una oportunitat per conèi-
xer espais molt bonics de Castellar 
fent esport”. 

Una de les sortides del cicle Vine i Camina + 60 a Sant Jaume de Vallverd. || cedida

BALANç | vinE i Camina +60

El cicle Vine i Camina 
+60 tanca amb més 
de 300 participants 

Un total de 310 persones han participat d’al-
gunes de les sortides del cicle Vine i Camina 
+60 del curs 2016-2017. Enguany, aquestes 
sortides organitzades per l’Ajuntament han 
consistit en vuit excursions planeres, guia-
des i comentades, que han tingut lloc entre 
els mesos de setembre i maig que han comp-
tat amb 39 assistents de mitjana.

Les caminades, que van començar 
el febrer de 2008, han portat els assis-
tents al llarg del curs 2016-2017 a diver-
sos paratges, com són Can Padró (que va 
ser la sortida que va registrar més as-
sistents, un total de 52), Castellar Vell, 
Can Borrell o Sant Jaume de Vallverd, 
entre d’altres. També es va dur a terme 
la tradicional sortida de Dijous Gras, i el 
dinar de final de curs, que es va fer des-
prés de la darrera sortida programada, 
dijous 11 de maig. 

Les caminades del cicle Vine i Camina 
+60 tenen per objectiu promoure l’excur-
sionisme i les relacions amb els altres i la 
natura. Per poder-hi participar només cal 
tenir 60 anys i residir a Castellar del Vallès. 
Les sortides tenen lloc el segon dijous de 
mes, i comencen a les 9 hores des del ves-
tíbul del Mercat Municipal. El seu preu és 
de 2 euros, en concepte d’assegurança.  

+ CAMINADA pOpULAR

Una prova que va iniciar el CEC

La caminada popular és una prova no competitiva que 
el Centre Excursionista de Castellar va organitzar per 
primera vegada el 1988 i que des de l’any 2000 coordina 
l’Ajuntament de Castellar. L’edició d’enguany  va comptar 
amb la col·laboració del Centre Excursionista de Castellar, 
ADF, Colònies i Esplai Xiribec, la Comissió de Festes, el Club 
Atlètic Castellar, Ràdio Club Castellar i la Colla del Senglar, 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. Segons el regidor 
d’Esports, Aleix Canalís, “el traçat d’enguany era bonic, 
proper i segurament desconegut per bona part de la gent que 
hi va participar”. El regidor ha destacat que “el recorregut 
tenia diferents punts d’interès com el castell de Clasquerí”.

 Redacció
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|| FONt: aJuNtaMeNt de castellar

l’ajuntament 
atorga 266.000 € 
en ajuts fiscals

L’Ajuntament de Castellar va bonificar el 
2016 un total de 3.227 ajuts d’acord amb els 
criteris recollits a les ordenances fiscals. Se-
gons un comunicat de l’Ajuntament, l’any 
passat el nombre de beneficiaris va aug-
mentar en 536 respecte l’any anterior, el 
que suposa un increment de pràcticament 
el 20%. Segons dades facilitades per l’Orga-
nisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona i per les regidories de Finan-
ces i Govern Obert, l’import total de les sub-
vencions d’impostos i taxes municipals va 
ascendir a 266.000 euros, 27.000 euros més 

El 2016 es van 
concedir 3.277 ajuts 
fiscals, bonificacions, 
exempcions i 
reduccions d’impostos

 Redacció

que l’any 2015 (+11%), si es descompten els 
ajuts extraordinaris que es van concedir als 
propietaris afectats per la ventada del de-
sembre de 2014.

La part més important del total d’ajuts 
concedits correspon a les subvencions de 
l’Impost de Béns Immobles (IBI), que han 
superat els 81.000  euros. Dins d’aquest apar-
tat destaquen les subvencions de suport a 
persones amb escassa capacitat econòmi-
ca, que es van atorgar a 198 unitats familiars, 
el que suposa un import bonificat global de 
29.700 euros. La quantia de l’ajut per aquest 
concepte és de 150 euros per cada rebut.  
També van ser beneficiàries un total de 207 
famílies nombroses que van veure retornat 
entre el 5 i el 50% del rebut de l’IBI, en fun-
ció del valor cadastral de l’habitatge, i per 
un import total de 26.700 euros. A més, 46 
famílies monoparentals de la vila van gau-
dir de la subvenció d’entre el 15 i el 50% de 
la quota íntegra de l’IBI, el que ha suposat 
una bonificació global de proper de 6.400 
euros. Finalment, 116 propietaris que tenen 
un habitatge que no utilitzen com a domi-

ADMINISTRACIó | FinanCEs AJUTS FISCALS pER CATEGORIES

Concepte
Ajuts 

concedits Import total

iBi, residus i aigua per a rendes més baixes 

iBi per a famílies nombroses i monoparentals 

per a escoles Bressol Municipal

per a persones ambientalment responsables

per a habitatge

per a empreses

altres ajuts (impost de Vehicles)

TOTAL

530

253

26

1.445

116

170

687

3.227

59.780,03 €

33.075,41 €

3.318,30 €

44.990,06 €

18.243,76 €

48.706,52  €

58.048,03 €

266.162,11 €

cili habitual i l’han posat a lloguer a través 
de l’Oficina Local d’Habitatge van obtenir 
una subvenció del 50% de la quota íntegra 
de l’IBI. En aquest cas, l’import total boni-
ficat va ascendir als 18.250 euros.

A continuació se situen, per ordre 
d’import, les bonificacions de les quotes 
de l’Impost de vehicles de tracció mecàni-
ca (IVTM). En aquest sentit, s’han bonificat 
932 rebuts que sumen gairebé 75.000 euros. 
Aquest import correspon majoritàriament 
a l’exempció de l’impost per a persones amb 
mobilitat reduïda (el 63%). 

En tercer lloc, figuren els 56.000 euros 
corresponents a les sol·licituds de reducció 
de la taxa d’escombraries. Enguany han 
estat en total 1.463 les sol·licituds bonifica-
des. D’una banda, es van concedir 198 bo-

nificacions o exempcions d’entre el 25 i el 
100% del rebut segons el nivell d’ingressos 
de la unitat familiar. D’altra banda, 1.168 re-
buts es van bonificar per aportacions parti-
culars a la deixalleria municipal. En aquest 
sentit, van obtenir una reducció del 10% de 
l’impost un total de 354 famílies, mentre 
que a 814 se’ls va aplicar una reducció del 
20% de la taxa. 

Per volum d’import, finalment des-
taquen els 44.000 euros que l’Ajuntament 
també ha deixat d’ingressar per la no apli-
cació de la taxa d’activitats per a empreses, 
d’acord amb la mesura impulsada amb l’ob-
jectiu de fomentar l’activitat econòmica. 
L’any 2016 la Regidoria de Planificació va 
tramitar un total de 100 sol·licituds de lli-
cències per a nous establiments. 

El total d’ajuts 
concedits el 

2016 aplicant 
les ordenances 

fiscals

AJUTS

3.277
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presentació del projecte del pla Estratègic als treballadors i treballadores municipals. || cedida

Treballs d’extinció del foc provocat pels cinc contenidors. || BOMBers de castellar

Cinc contenidors van cremar la matinada de diumenge al carrer Barcelona 
amb Arbreda, a prop de la plaça Europa. L’espectacularitat de les flames, que 
es van produir per causes que s’estan investigant, van alertar molts veïns i ve-
ïnes. Els fets es van produir sobre les 3 de la matinada i van exigir la interven-
ció dels bombers de Castellar.

Aquest és el segon episodi de crema de contenidors a la vila en dos mesos. 
L’anterior succés va tenir lloc la nit de l’11 de març quan es van calcinar qua-
tre contenidors a prop de la plaça Catalunya. Aleshores es va parlar d’incendi 
intencionat. En aquesta ocasió, de moment, no ha transcendit cap informació 
sobre possibles causes. 

La vila ja va viure un altre episodi de crema de contenidors el setembre 
de 2016 quan es van cremar de forma intencionada vuit contenidors en 10 dies: 
els fets van tenir lloc al carrer dels País Valencià i al carrer Ali-Bei   || redacció

SUCCESSOS| inCEnDi

Cinc contenidors cremats al 
carrer Barcelona amb Arbreda 

REMUNICIpALITzACIó | 
ComarCa

AJUNTAMENT | PartiCiPaCió

En Comú Podem Castellar (ECP) ha 
fet públic un comunicat que dema-
na al Consell d’Alcaldesses i Alcaldes 
del Vallès Occidental que encarregui 
un estudi que valori si es pot crear a 
nivell comarcal una empresa de ser-
veis funeraris. ECP veu aquesta opció 
“necessària per poder tenir uns ser-
veis funeraris públics, de qualitat i 
a preus populars i que tingui com a 
objectiu l’accessibilitat de la ciuta-
dania als serveis funeraris”.

A més, els comuns defensen que 
es demani suport a l’Autoritat Cata-
lana de la Competència “per ana-
litzar el sector i detectar qualse-
vol tipus de pràctiques que puguin 
anar contra la lliure competència 
i encarir el preu dels serveis”. En 
aquest sentit, en el seu comunicat 
apunten com a exemple que el cost 
de la sala de vetlla a Castellar és de 
312,19 euros i de 201,51 a Sabadell, on 
opera la mateixa empresa funerària; 
o exemples d’altres comarques com 
el Solsonès, on la mitja del cost de la 
sala de vetlla és de 185,45 euros o la 
Noguera 199,96 euros.

Finalment recorden que hi ha 
municipis que ja ho gestionen directa-
ment (Terrassa, Solsona, Camprodon 
o Reus) i que Barcelona “ja ha comen-
çat els tràmits per crear una fune-
rària municipal per trencar amb 
l’actual oligopoli”.

bona notícia per a castellar

Pels comuns, “la creació d’un ope-
rador funerari d’àmbit comarcal 
que tingui com a objectiu garantir 
la competència, la qualitat, l’acces-
sibilitat de la ciutadania als ser-
veis funeraris, la baixada del preu 
mitjà i l’excel·lència del servei, pot 
ser una gran notícia pel municipi 
de Castellar i els seus habitants”.  

 || redacció

En Comú Podem 
demana crear 
una empresa 
pública de 
serveis funeraris

El Pla Estratègic es torna a activar
l’ajuntament convidarà per sorteig la ciutadania a participar en l’elaboració del Pla
Estratègic. Els debats arrencaran el 8 de juny amb l’anàlisi de les qüestions econòmiques

L’Ajuntament ha dut a terme aquest 
dimecres un sorteig amb l’objectiu 
de convidar catorze veïns i veïnes a 
participar en els debats per a l’ela-
boració del Pla Estratègic de Caste-
llar del Vallès.

La selecció d’aquestes persones 
s’ha dut a terme d’entre la ciutada-
nia de 18 a 70 anys i amb estudis se-
cundaris, com a mínim. En total, s’ha 
escollit un veí o veïna per cadascuna 
de les catorze seccions electorals de 
què disposa el municipi, a més de dos 
suplents per cada secció. 

Segons el regidor comissionat 
del Pla Estratègic, Joan Creus, l’ob-
jectiu d’aquesta iniciativa “és animar 
la població que no acostuma a estar 
mobilitzada en el teixit associatiu 
de la vila a ser part activa d’aquest 
procés que ens ha de servir per de-
finir el full de ruta del municipi du-
rant la dècada dels anys 20”.

Tots els ciutadans i ciutadanes 
escollits seran convocats a una reu-
nió informativa el proper 29 de maig, 
on se’ls explicarà amb detall què és el 
Pla Estratègic i de quina manera po-
dran prendre part dels debats, que 
es duran a terme fins a la primavera 
de l’any 2018. La primera ocasió en 
què podran participar d’aquest pro-
cés serà en els tallers deliberatius 
oberts a la ciutadania que es duran 
a terme al juny en tres àmbits dife-
rents: l’econòmic (dijous 8 de juny), 
el social (dijous 15 de juny) i el terri-
torial (dijous 29 de juny). Els tres ta-
llers tindran lloc a les 18.30 hores a 
la sala OpenSurf d’El Mirador i s’in-
clouen dins la fase de diagnosi del 
Pla, que ha de fixar la situació actu-
al del municipi.

Aquests debats donaran lloc a 
una síntesi de la diagnosi en forma 
de matriu DAFO (debilitats, ame-

naces, fortaleses i oportunitats del 
municipi) i a la realització d’una jor-
nada de treball també oberta a tota 
la ciutadania que permetrà elabo-
rar un informe final de diagnosi a 
la tardor de 2017. A partir d’aquest 
moment és prevista la segona part 
d’elaboració del Pla, que s’allargarà 
fins a la primavera de 2018 i que con-
sisteix en la definició de la missió, les 
línies estratègiques, els objectius ge-
nerals i les accions específiques. Un 
dels moments importants d’aquesta 
fase serà la realització d’unes jorna-
des participatives de realització de 
propostes a les quals també podran 
participar els ciutadans i ciutadanes 
escollits al sorteig.

Segons assenyala Creus, “al 
llarg de tot el procés, la participa-
ció serà oberta a tothom”.  

 Redacció

+pLA ESTRATÈGIC

Creació d’una            
Comissió permanent

Aquest mes de maig es consti-
tuirà una comissió permanent 
que s’incorporarà a l’estructura 
orgànica del Pla Estratègic. 
Aquesta comissió estarà 
formada per representants de 
tots els consells i comissions de 
participació ciutadana existents 
al municipi, així com per agents 
de diferents àmbits temàtics que 
no disposen d’un òrgan de par-
ticipació de referència. “La seva 
funció principal serà fer un segui-

ment de tot el procés des 
d’una perspectiva ciutadana, 
a més de poder participar 
singularment en diferents 
moments de l’elaboració del 
pla”, ha explicat el regidor 
responsable Joan Creus.
Els altres òrgans que com-
ponen l’estructura orgànica 
del Pla Estratègic són el 
nucli dinamitzador amb els 
referents institucionals, que 
és l’encarregat de liderar el 
projecte, les forces polítiques 
i la comissió oberta a la ciu-
tadania i als agents socials, 
econòmics i institucionals, 
que exercirà les funcions de 
difusió, informació, retorn 
i avaluació dels resultats.
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Es crea una mesa 
de coordinació per 
fer seguiment de les 
ocupacions amb els 
agents que intervenen

Protocol d’actuació davant 
les ocupacions d’habitatges

AJUNTAMENT | habitatgE

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès ha aprovat aquesta setmana a 
través de la Junta de Govern Mu-
nicipal una instrucció interna d’ac-
tuacions a realitzar davant de les 
ocupacions d’habitatges, un feno-
men que s’ha estès en els darrers 
anys de forma generalitzada al con-
junt del territori. L’objectiu és es-
tablir les mesures que s’han de dur 
a terme des dels diferents serveis 
municipals per a cadascun dels 
casos d’ocupació que es detectin 
al municipi. 

El document, aprovat per la 
Junta de Govern Local, estableix 
que “cal garantir principalment el 
dret a l’habitatge”, especialment de 
les persones en situació de vulne-

rabilitat, i, al mateix temps, evitar 
problemes eventuals de convivèn-
cia veïnal, seguretat de les perso-
nes, salubritat, sorolls o altres si-
tuacions similars. 

En aquest sentit, la instruc-
ció recull un circuit d’actuacions 
que ja s’estan duent a terme pel 
que fa a l’empadronament de les 
persones que ocupen habitatges o 
la detecció de situacions d’ocupa-
ció, entre d’altres.

El document estableix la cre-
ació d’una mesa de coordinació en 
matèria d’ocupacions que estarà 
formada pels diferents agents que 
intervenen. Aquest òrgan l’inte-
graran representants de l’Alcal-
dia, Policia Local, Serveis Soci-
als, Habitatge i Serveis Jurídics 
de l’Ajuntament. Així mateix, es 
crearà una comissió de seguiment 
de casos concrets, composta per 
la Policia Local, Serveis Socials i 
Serveis Jurídics. 

Castellar del Vallès no ha 
estat aliè a aquest fenomen rela-
tivament recent i es viuen situa-
cions d’ocupacions d’habitatges 
tant al municipi com a les urba-
nitzacions.  

  Redacció

Concert de fi de curs de 
Torre Balada el proper dimecres

Accident greu d’un motorista 
a la B-124 a l’alçada d’Airesol D

Salut mental i joves, 
xerrada de Suport Castellar 
per a dilluns vinent

L’Escola Municipal de Música Torre Balada oferirà la 
setmana vinent el concert que tancarà les activitats 
del curs 2016-2017.
Es tracta d’una actuació que porta per títol Sèries TV 
i que consistirà en la interpretació d’una desena de 
peces que tindran com a fil conductor les sèries de te-
levisió, tant infantils com juvenils i per al públic adult.
La proposta, que és oberta a tota la població, s’ha 
programat dimecres 24 de maig, a les 19 hores, a l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont.  || redacció

Dimecres passat, sobre el migdia, es va produir un 
aparatós accident de trànsit a la carretera  B-124, 
davant Airesol D que va tenir com a resultat un ferit 
greu. En concret, va ser una topada entre un turis-
me i una motocicleta a la incorporació  de l’Airesol 
D amb la carretera B-124. Al lloc hi van intervenir 
tant Mossos d’Esquadra com Policia Local per ges-
tionar els problemes de trànsit derivats de la col-
lissió.  Una ambulància medicalitzada va atendre i 
traslladar el ferit l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. 

 || redacció

L’entitat castellarenca Suport Castellar -associa-
ció sense ànim de lucre que es va crear amb l’objec-
tiu de treballar activament per la salut mental de les 
persones- ha organitzat de cara al proper dilluns, 22 
de maig, una xerrada. Es tracta d’un conferència que 
sota el títol ‘Els recursos de salut mental per a joves i 
infants’ vol posar sobre la taula la problemàtica entre 
els grups d’edat jove de la salut mental. La cita serà a 
les 17 hores a la Sala Valls Areny d’El Mirador.  || re-

dacció

ESCOLA DE MúSICA | 24 DE maig

SUCCESSOS | trànsit SALUT | xErraDa

BREUS

actualitat
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DIUMENGE 21 MAIG DE 2017
CASTELLAR DEL VALLÈS

Organització:
ajuntament de Castellar del vallès i 
Comissió aplec de Castellar vell

Més informació: 
www.castellarvalles.cat

De 08.30 a 10.45 h
Concurs d’ocellaires 

10 h
Missa de l’Aplec

De 10 a 11.30 h
Concursos de flors boscanes i de
dibuixos a llapis 

D’11 a 12 h
Jocs infantils – jocs de cucanya,
a càrrec de Colònies i Esplai xiribec

De 12 a 13 h
Actuacions de la colla de joves de Ball 
de Gitanes de Castellar, els Gegants 
de Castellar i la colla castellera de 
Castellar Capgirats

Inscripcions al concurs d’arrossaires fins al 
dissabte 20 de maig als establiments habituals: 
Queviures mañosa (c. sant llorenç, 7)
la botiga del Castell (av. sant Esteve, 19)
tenda de Fotos Cm62 (c. major, 62) 

A partir de les 13 h  
- Lliurament de premis 
dels concursos de dibuix i 
flors boscanes
- 37è Concurs 
d’arrossaires 
(paelles petites, mitjanes, 
grans i de joves)

16 h
Lliurament de 
premis del Concurs 
d’arrossaires

A partir de les 16.30 h
Chill-out a càrrec de 
Deejays del revés

gastronomia

Va estar a punt d’entrar al programa 
Masterchef junior de TVE, però ara 
ho intenta amb el concurs nacional  
‘El superchef del cole’ que organit-
za l’empresa de menjadors escolars 
Serunión Educa. Ibai pot obtenir un 
d’aquests premis: premi absolut a 
la millor recepta (categoria de 7 a 12 
anys), premi absolut a la recepta més 
saludable i un premi regional com a la 
millor recepta de Catalunya. Aques-
ta vegada, l’Ibai ha preparat nyoquis 
de carbassa amb salsa de formatge 
i xampinyons que ha enregistrat en 
vídeo -es pot veure a elsuperchefdel-
cole.com-. L’Ibai va decidir realitzar 
aquest plat després d’adaptar “una 
recepta de Martín Berasategui en 
un llibre que em van regalar per 
Sant Jordi”.

El públic pot votar el vídeo fins 
aquest divendres, valorant qualitats 
com l’elaboració i presentació del plat, 
la simpatia i dinamisme del cuiner o 
si és una recepta saludable. 

L’Ibai confessa que li agradaria 
“treballar de cuiner” i, de fet, els 

aspirant a ser un gran cuiner

Ibai Martínez presentant el seu plat al concurs  ‘El superchef del cole’. || seruNiON

ibai martínez, de 12 anys, es presenta a un concurs infantil de cuina

castellarencs ja l’han pogut veure en 
acció  a la passada edició de la Mos-
tra de Petits Cuiners on el seu equip 
va resultar guanyador.  Si resulta gua-
nyador, pot guanyar un cap de set-
mana per a quatre persones a Port 
Aventura si resulta premiada la re-

 Jordi Rius

CONCURS | ‘El suPErChEF DEl ColE’

cepta dins de la seva categoria o una 
Kiddy’s Box “Súper chef”  amb tallers 
culinaris si obté el premi regional. En 
tot cas, intentarà de nou presentar-se 
a Masterchef junior per última vegada 
ja que l’organització no deixa presen-
tar-se a nens més grans de 13 anys.

Des de dilluns d’aquesta setmana i fins al 31 de maig, els diferents mer-
cats de l’àrea de la demarcació de Barcelona celebren la Setmana Inter-
nacional dels Mercats amb diferents accions que tenen com a objectiu la 
promoció de l’alimentació responsable. “Markets for a new generation” 
(Mercats per a una nova generació) és la idea central a partir de la qual 
els mercats s’obren al públic jove a través d’actes gastronòmics, confe-
rències, demostracions de cuina i activitats intantils. I tot això en el con-
text d’un comerç de proximitat i i un estil de vida saludable. El Mercat 
Municipal  de Castellar  se suma a la iniciativa amb un curs de cuina per 
a infants de 3 a 8 anys que es farà el dia 26 de maig al mateix recinte entre 
les 17.15 i les 19.15 hores. Per participar-hi, cal inscripció prèvia al telèfon 
93 714 40 40 o adreçant-se al Servei d’Atenció Ciutadana els dilluns i di-
vendres de 8.30 a 14.30 h i de dimarts a  dijous de 8.30 a 19 h.  || redacció

Curs de cuina per a infants 
al Mercat Municipal

Una imatge d’arxiu del Mercat Municipal. || arxiu

SETM.INTERNACIONALDELS MERCATS | 26 DE maig
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política

L’Assemblea Llibertària de Castellar 
ha acampat a la plaça del Mirador 
amb motiu de l’aniversari del 15-M 
per reivindicar i recordar el movi-
ment que va tenir lloc fa 5 anys a la 
plaça del Sol de Madrid i que després 
es va escampar per tot el territori.

La plantada de les tendes de 
campanya va tenir lloc dilluns 15 de 
Maig, coincidint amb l’aniversari. Du-
rant tot el dia es van fer debats al vol-
tant de temes com l’educació de Cas-
tellar o les obres d’El Mirador. Quan 
va arribar la nit, els participants van 
decidir continuar acampats. “No 
tenim res decidit de quants dies 
ens quedarem. De moment som una 
vintena / trentena de participants 

l’assemblea llibertària 
commemora el 15-m

l’exalcalde de Castellar va declarar 
divendres passat davant del tsJC 

que anem fent torns per anar a es-
tudiar i a treballar. Segurament 
ens hi estarem fins que ens arribin 
les forces”, explica Fran Fernàndez, 
membre de l’Assemblea Llibertària.

La idea de fer un acte reivindi-
catiu va sorgir fa dues setmanes, du-
rant una de les assemblees. “Vam 
pensar en fer alguna cosa perquè 
cinc anys després, gairebé tot se-
gueix igual”.

Els vilatans que passaven per la 
plaça i veien les tendes i les pancar-
tes s’apropaven per preguntar-los 
què demanaven. “Denunciem com 
està estructurat tot, els problemes 
van sempre en la mateixa direc-
ció, cap als pobres, i nosaltres ens 
podem considerar pobres, i veiem 
la quantitat de diners que es mal-
baraten per altres coses”. La crítica 
no es concentra només en un àmbit: 
“Ens queixem com es gestionen els 
pressupostos en l’àmbit municipal, 
però també a Catalunya, Espanya i 
a novell mundial. Veiem que aquest 
món està fet per uns pocs que deci-

MOVIMENT SOCIAL | aCtE rEivinDiCatiu

deixen sobre les nostres vides i això 
és amb el que volem acabar”, insis-
teixen des de l’Assemblea.

Algunes de les pancartes que es 
poden llegir són “Els nostres somnis 
no acaben a les vostres urnes”, “Anem 
a poc a poc perquè anem lluny” o “Els 
carrers seran sempre nostres”.

el 15-m a castellar 
El 3 de juny de 2011, després d’uns 
dies d’assemblees i cassolades, alguns 
indignats de Castellar iniciaven una 
acampada indefinida a la plaça d’El 
Mirador. Durant els dies d’acampada  
van fer actes reivindicatius. Fins i tot 
es va organitzar una xerrada comar-
cal, amb representants del col·lectiu 
d’indignats de Sentmenat, Santa Per-
petua, Sant Cugat, Badia, Barberà, La 
Floresta, Sant Quirze i Sabadell. Unes 
tres setmanes després, el 20 de juny, 
els participants van decidir aixecar 
l’acampada seguint així la resolució 
de les altres acampades d’arreu del 
territori, com la de Plaça de Catalu-
nya o la Puerta del Sol.  

Acampada de l’Assemblea Llibertària a la plaça d’El Mirador en una imatge de dimarts passat.  || a. parera

Corominas, abans de declara davant el TSJC, divendres passat. || cedida

TRIBUNALS | viCEPrEsiDEnt 1r DEl ParlamEnt

El vicepresident primer del Par-
lament, Lluís Corominas, alcalde 
de Castellar del Vallès entre 1992 
i 2004, i la secretària quarta de la 
mesa, Ramona Barrufet, van com-
parèixer divendres passat davant 
del TSJC denunciats per haver per-
mès la votació sobre les resoluci-
ons independentistes. Corominas 
i Barrufet -que van rebre el suport 
presencial d’unes 300 persones- 
van demanar l’empara del Tribu-
nal perquè s’apliqui el dret d’invi-
olabilitat parlamentària i s’arxivi 
la causa. 

Segons informa l’ACN, només 
van voler respondre dues pregun-
tes del seu advocat, per tal d’evitar 
“interrogatoris constants” als 
membres del Parlament. A més, 
d’aquesta línia de defensa, no han 
descartat cap opció, fins i tot pren-
dre accions legals contra la fiscalia 
per presentar la querella i contra 
el TSJC per admetre-la a tràmit i 
no arxivar una causa que, segons 

ells, vulnera la inviolabilitat par-
lamentària.

Posteriorment, en una com-
pareixença conjunta amb els al-
tres tres membres investigats, la 
presidenta Carme Forcadell, Anna 
Simó i Joan Josep Nuet, Corominas 
i Barrufet han defensar que la seva 
actitud és de defensa de la llibertat 
d’expressió i d’iniciativa dels par-
lamentaris i de la seva inviolabili-
tat. El polític castellarenc va dir 
que “no ho posarem fàcil als que 
volen sotmetre el Parlament” i ha 
afegit que “no hi ha cap tribunal 
amb jurisdicció sobre un debat 
parlamentari”. També va recor-
dar que la inviolabilitat parlamen-
tària té 500 anys d’història i que la 
“dignitat del Parlament està per 
sobre de tot”. Corominas, tot i ad-
metre que no li agrada estar inves-
tigat penalment, sí va afirmar que 
li “agrada ser a aquest costat, al 
de la llibertat d’expressió i la de-
mocràcia”.   || redacció

Corominas: “No ho 
posarem fàcil als que volen 
sotmetre el Parlament” 

Els ‘llibertaris’ 
acampen a la plaça d’El 
mirador per reivindicar 
els valors del 15-m
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EDUCACIó | tECnologiEs

Educar els pares per un ús saludable del telèfon

tic activa orienta els 
pares per acompanyar 
els infants en l’accés 
a les xarxes socials  

Quina és la millor edat perquè els nostres 
fills tinguin el primer telèfon mòbil? Com 
els podem orientar en el seu primer accés 
a les xarxes socials? A aquestes i altres 
preguntes intenta donar resposta el cas-
tellarenc Gerard Vilanova a través del seu 
projecte Tic Activa. 

Vilanova, després de la seva expe-
riència com a professor, va crear aques-
ta iniciativa per tal d’orientar els pares i 
les mares i també la resta de la comunitat 
educativa per fer front “a les noves pro-
blemàtiques, anomalies i disfuncions 

derivades del mal ús de les noves tecno-
logies i la societat de la comunicació”.  
Tot plegat, a través de tallers i xerrades 
com la que tindrà lloc el proper dijous 25 
de maig a l’escola Sant Esteve a partir de 
les 18 hores. La ponència porta per títol El 
primer mòbil i les xarxes socials. 

Per a Vilanova, no hi ha una edat con-
creta per tenir el primer mòbil tot i que re-
coneix que a hores d’ara la majoria d’estu-
diants de 1r d’ESO, que tenen entre 12 i 13 
anys, acaben el curs amb el seu primer dis-
positiu intel·ligent a la butxaca.  En aquest 
sentit, l’expert recorda que la millor manera 
d’educar els infants en l’ús del telèfon mòbil 
és amb l’exemple, que els mateixos pares 
i les mares “tinguin una relació saluda-
ble amb les noves tecnologies”.  Així, pel 
creador de Tic Activa cal establir certs pa-
ràmetres en l’ús dels telèfons a la llar. Per 
exemple, Vilanova proposa que els pares 
comparteixin amb els infants “la seva ex-
periència amb les noves tecnologies” o 

“crear comptes de xarxes socials fami-
liars”. L’expert també aposta perquè els 
pares del grup d’amics dels infants es posin 
d’acord per “consensuar horaris” de con-
nexió a les xarxes socials. D’altra banda, 
Vilanova convida les famílies a “crear un 
espai per dipositar els telèfons” per tal 
d’aconseguir “espais i temps de conne-
xió familiar”. 

Quant als riscos d’un mal ús del te-
lèfon mòbil, l’expert assegura que als cen-
tres educatius han detectat que els alum-
nes “tenen dificultat per concentrar-se”. 
De fet, la irrupció dels telèfons a les habita-
cions “són un error” perquè poden pro-
duir “insomni, impaciència i ansietat”. 

Finalment, Vilanova posa l’accent 
en una de les qüestions que més preocu-
pen els educadors: l’assetjament escolar. 
“El ciberassetjament sovint és difícil 
de detectar per l’entorn adult perquè 
es produeix en un espai privat, el telè-
fon, i s’invisibilitza”.  

Els tallers de 
PlayEnergy 
arriben a la vila 

Castellar del Vallès participarà al 
taller itinerant d’Endesa Educa, 
PlayEnergy, que s’oferirà a 17 es-
coles del Vallès Occidental i del Va-
llès Oriental, a partir d’aquesta set-
mana i fins a final de curs. Prop de 
1.350 alumnes vallesans de 3r i 4rt 
de primària participaran en aques-
tes sessions que organitza Endesa 
de manera gratuïta per a les esco-
les. Segons apuntem des  d’Ende-
sa, l’objectiu d’aquesta proposta és 
“conscienciar els participants 
sobre el valor de l’electricitat i 
la necessitat de fer-ne un ús efi-
cient mitjançant una sèrie d’ex-
periments pràctics”.  

Així, els tallers són principal-
ment pràctics. Els estudiants par-
ticipen en diferents experiments 
com per exemple crear energia 
a través d’un petit aerogenera-
dor que ells mateixos posen en 
marxa amb l’ajuda d’un asseca-
dor de cabells o conduir per l’aula 
un cotxe teledirigit que incorpora 
una placa solar. D’altra banda, als 
tallers d’Endesa Educa també es 
presenta la maqueta d’una casa 
perquè els alumnes identifiquin 
els electrodomèstics i comprovin la 
despesa energètica de cada aparell.

Tots els centres escolars que 
participen al taller poden presen-
tar-se al concurs PlayEnergy, amb 
un premi valorat en 5.000 euros,  en 
què els estudiants han de presentar 
un projecte de ciutat intel·ligent in-
corporant els coneixements apre-
sos a les sessions.   || redacció

ENERGIA | EDuCaCió

El programa Sense Escrúpols bufarà 100 
espelmes el proper 25 de maig. El progra-
ma número 100 del magazín juvenil serà 
especial per dues raons: d’una banda, per 
la xifra rodona que assoliran i de l’altra, 
perquè serà el darrer episodi del Sense 
Escrúpols, que s’acomiada aquesta tem-
porada de la graella de Ràdio Castellar. 

Després de cinc temporades en ante-
na, el programa més desenfadat de la 90.1 
FM, dirigit als joves, i que aquest curs ha 

estat comandat per Marc Pascual, Marc 
Sastre i  Àlex Torrano, abaixa les persia-
nes amb una gran festa on es podran re-
trobar tots els senseescrupolaires. Així, el 
proper dijous i en un horari fora de l’ha-
bitual, de 19 a 21h, el programa es farà en 
directe des de Cal Calissó. Cal destacar 
que l’especial es podrà seguir a través de 
la ràdio on-line de lactual.cat i de vídeo 
streaming al canal de youtube de L’Actual. 

Així, per a l’edició 100 del progra-
ma l’equip ha preparat música en direc-
te de la mà de la cantant Náyade,  a més 
d’un micro obert per interactuar amb el 

Festa de comiat del ‘sense Escrúpols’

D’esquerra a dreta: Marc Sastre, Marc pascual i Àlex Torrano, l’equip del Sense Escrúpols  || r.góMez

Gerard Vilanova en una de les sessions de Tic Activa. || cedida

l’espai s’acomiada de ràdio Castellar amb un programa en directe al Calissó dijous vinent

  Rocío Gómez 

públic  i un petit tastet de cava “perquè 
tothom pugui brindar amb nosaltres”, 
explica Marc Pascual, una de les ànimes 
del programa des del seu començament. 
D’altra banda, pel darrer capítol que es-
criu el programa, passaran alguns dels 
col·laboradors que han participat durant 
les cinc temporades.  Entre d’altres, han 
format part de l’equip titular del maga-
zín juvenil Amanda Jiménez, Carla Bus-
quets, Farah Bello, Casandra Carrizo o 
Arianne Portolés. 

Tanmateix, els Sense Escrúpols han 
decidit que és moment de tancar una 
etapa. “Volem deixar pas a les noves 
generacions que vulguin posar Caste-
llar del revés. Les portes de Ràdio Cas-
tellar estan obertes per si algú ens vol 
prendre el relleu”, explica Marc Pascual. 

Tant Sastre, com Torrano i Pascual  
reconeixen que trobaran a faltar la cita de 
cada dijous al carrer Major 74, un espai on 
han compartit molt més que una estona de 
ràdio. “Vam començar el març de 2012. 
Erem quatre amics que encara estaven 
estudiant a la universitat, amb ganes de 
passar-ho bé. Cada dijous era com tro-
bar-nos per fer teràpia”, recorda Pascu-
al.  “Han estat cinc anys en què he gau-
dit moltíssim, he treballat amb el que 
considero un equip fantàstic, i sobre-
tot, aquesta darrera temporada, amb 
qui considero que són dos amics”, afe-
geix Àlex Torrano.

Per a l’equip, el programa ha estat la 
porta d’entrada a la ràdio d’una manera 
professional. “El Sense Escrúpols ha sig-
nificat la descoberta del món de la ràdio 
des de dins i poder compartir amb tota 
la gent del programa i la que ens segueix 
una pila de moments divertidíssims”, 
conclou Marc Sastre.  

25 DE MAIG 
programa 
especial del sense 
escrúpols a cal 
calissó a partir de 
les 19 hores  

CADA DIJOUS 
durant cinc 
temporades ha 
estat en antena a la 
90.1FM 

RÀDIO CASTELLAR | ProgramaCió

  Rocío Gómez 
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Si voleu rebre informació prèvia, podeu inscriure-us a www.castellarvalles.cat/plaestrategic

Organització: Ajuntament

FASE DE DIAGNOSI: 
ON SOM?

El Pla Estratègic Castellar 20/20 

té per objectiu reflexionar sobre la 

situació actual del municipi i el seu 

entorn i definir quina estratègia 

de municipi volem per a la dècada 

dels 20.

àmbit econòmic: Dijous 8 de juny, 18.30 h

àmbit social: Dijous 15 de juny, 18.30 h

àmbit de territori: Dijous 29 de juny, 18.30 h

Oberts a tothom!
Durada dels tallers: 2,5 h cadascun

Tallers deliberatius
Sala OpenSurf El Mirador 

(pl. d’El Mirador, s/n)

lleure

Castellar del Vallès comptarà en-
guany amb una oferta de 19 casals 
d’estiu per a infants i joves durant 
el període de vacances, propostes 
que gestionaran associacions sense 
afany de lucre i també empreses. 
privades. D’aquests, 11 de les pro-
postes es duran a terme en espais 
públics cedits per l’Ajuntament, 
mentre que les 8 restants corres-
ponen a activitats organitzades 
en espais no municipals o privats.

Per sisè any consecutiu, 
l’Ajuntament ha apostat per la ces-
sió d’equipaments  municipals a les 
entitats que s’han ajustat als parà-
metres exigits pel consistori. Així, 
es duran a terme en equipaments 
municipals les propostes estiuen-
ques del Club Atlètic Castellar, Club 
Bàsquet Castellar, Club Esportiu 
Fit Jove Castellar, Club Patí Caste-
llar, Club Tennis Castellar, Futbol 
Sala Castellar (en les modalitats de 
futbol sala i voleibol), Hoquei Club 
Castellar, La Taca-AMPA Sant Es-
teve, Novacadèmia Serveis Forma-
tius-AMPA Bonavista, Unió Espor-
tiva Castellar i Zona Dansa. 

A aquesta oferta de lleure es-
tiuenc se suma la dels casals que es 
realitzaran a altres espais i que són 

organitzats per: Artcàdia, Can Ju-
liana, Canglomerat Escola d’Esca-
lada, Codelearn, Colònies i Esplai 
Xiribec, Espaiart, FEDAC Castellar 
La Immaculada i Idiomes Castellar. 

Podeu ampliar la informa-
ció sobre l’oferta de casals d’estiu 
a Castellar del Vallès al suplement  
d’aquesta edició de L’Actual - pàgi-
nes centrals - i al portal web mu-
nicipal www.castellarvalles.cat.

ajuts socials per als casals 
D’altra banda, l’Ajuntament obri-
rà el 29 de maig el període de sol-
licituds d’ajuts socials per Casals 
d’Estiu. Aquests van adreçats a les 
unitats familiars que es trobin en 
una situació de necessitat socioe-
conòmica i amb infants empadro-
nats a Castellar del Vallès que s’ins-
criguin als casals de vacances que 
es realitzen al mateix municipi. 

Els formularis de les sol-
licituds estan disponibles al web 
municipal www.castellarvalles.
cat i es podran presentar fins al 9 
de juny als Serveis Socials muni-
cipals (Espai Tolrà, c. Portugal, 2, 
de 9.30 a 14 h), una vegada forma-
litzada la preinscripció al Casal.  

 || redacció

Prop d’una vintena de 
propostes de casals 
d’estiu per a infants i joves  

EDUCACIó | Estiu 17’

Colònies i Esplai Xiribec continua la 
celebració del seu 50è aniversari. La 
commemoració va començar pròpia-
ment amb l’entrada a l’any 2017 i unes 
sortides a les quatre cases de colò-
nies més representatives per a l’en-
titat: Sant Marçal, La Bertrana, La 
Païssa i Castellcir, “que han tingut 
força ressò”, afirma Gener Martí, 
responsable de l’entitat. 

Aquests 50 anys arriben ara al 
punt central el cap de setmana del 27 
i 28 de maig amb la festa d’aniversa-
ri i el dinar de germanor juntament 
amb una exposició de cartells al Mer-
cat Municipal. Darrerament, també 
s’ha afegit un altre motiu de celebra-
ció que és el lliurement de la Medalla 
de la vila per part de l’Ajuntament. 
A més a més,  des de l’entitat expli-
quen queden dues coses pendents 
“el monòlit que es posarà a la plaça 
Francesc Macià i la publicació de 
la memòria de 50 anys de Colòni-
es i Esplai”, detalla Martí. 

La festa del 27 de maig a la plaça 
d’El Mirador és una activitat “pels in-
fants i nois i noies del poble i també 
convidem els esplais de la nostra 
zona del Moviment de Centres 
d’Esplais Cristians Catalans que 
són de Sabadell i de Cerdanyola”, 
concreta Maria Martí, monitora del 
centre. S’ha pensat amb una temàti-
ca que conduirà l’esdeveniment i que, 
segons Maria Martí, “anirà entorn 
a què és l’esplai i què és Colònies i 
Esplai Xiribec, quins són els nos-
tres valors”. El grup de Colles, que 
són els infants més grans i que tenen 
entre 12 i 17 anys, han sigut els encar-
regats, juntament amb els monitors, 
de preparar-la.

Mentre feien tots els prepara-

tot a punt per festejar els 50 
anys de Colònies i Esplai xiribec
l’entitat farà una festa a la plaça d’El mirador el 27 de maig a la tarda, 
juntament amb les Espurnes, i un dinar de germanor el diumenge 28

Alguns dels nois i noies de l’entitat que han preparat la festa dels 50 anys. || a.parera

tius, es van adonar que les Espurnes 
volien celebrar el 5è aniversari a la 
mateixa ubicació. Una coincidèn-
cia que ha portat a les dues entitats 
a afavorir que es celebrés una festa 
conjunta que permetés encabir les 
activitats previstes per ambdós col-
lectius. L’inici de la festa tindrà lloc 
a les 16.30 hores amb una primera 
part de dinàmiques que seguiran la 
temàtica proposada. A les 18 hores 
hi haurà el berenar i a quarts de 7 co-
mençarà un concert amb Landry El 
Rumbero. A partir de les 20h s’ofe-
rirà un sopar popular amb una boti-
farrada, a les 21h hi haurà el correfoc 
infantil, organitzat per les Espurnes, 
i a les 22h començarà una ambienta-
ció musical a càrrec dels Deejays del 
Revés. En cas de pluja, la previsió 

 Redacció

és realitzar la festa a l’Espai Tolrà.
De cara a diumenge “tenint en 

compte els 50 anys i la perspecti-
va que ha tingut Colònies i Esplai 
Xiribec el que es fa és un dinar de 
germanor per totes les persones 
que hagin participat” com a infants 
o joves, monitors, cuineres, famílies 
o membres de la Junta de Pares, ex-
pressa Maria Martí. La trobada co-
mençarà amb una activitat d’acció de 
gràcies per tots els motius que han 
fet arribar a l’entitat a fer 50 anys i 
seguirà amb el dinar a les 14 hores.

Colònies i Esplai Xiribec viu els 
50 anys com una nova etapa i una 
ocasió per reflexionar i “recordar el 
que has viscut, celebrar el moment 
present i tenir una perspectiva 
de futur”, assegura Gener Martí. 

ANIVERSARI | FEsta 50 anys

Desfilada dels Casals d’Estiu de Castellar || cedida
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El dia 5 de maig d’ara fa tres anys, ens 
va deixar l’Oriol Papell i Torres.  Amic, 
company,  regidor i activista polític per 
guanyarla independència del nostre 
país; molt conegut al nostre poble i 
sempre amb una rialla.
Com cada any, família, companys/es 
de partit, amics i amigues, coneguts 
i conegudes li fem un homenatge,per 
honrar la seva memòria i així tenir-lo 
present, a la Plaça Lluís Companys 
fent una lectura de poemes i una 
ofrena floral. Aquest va ser el lloc on 
vàrem plantar una olivera amb els 
grapats deterra que els assistents van 

Com cada 5 de maig

 Amics i Companys de l’Oriol

 pDeCAt de Castellar

 Decidim Castellar

ota aquest eslògan, 
el passat dissabte, el 
PDeCAT va celebrar 
la seva primera con-
ferència ideològica al 

Teatre Victòria de Barcelona, amb 
un teatre ple de gom a gom. 
Al juliol de 2016 naixia el nostre partit 
amb una clara voluntat de respondre 
a les noves demandes dels ciutadans i 
la necessitat d’adaptació a l’actual si-
tuació política, per a afrontar els rep-
tes del segle XXI.
Hem creat un partit amb una nova 
cultura política, que té en la demo-
cràcia interna i externa l’instrument 
de participació i transformació de la 
societat, que respon als principis de 
transparència, retiment de comptes, 

ra és el moment idoni 
per a fer un balanç 
dels dos primers anys 
del mandat en curs  

S

A

Crear, garantir i 
compartir el millor país 
del món

Breu balanç a l’equador 
del mandat

participació i cultura de l’esforç, on 
l’objectiu és fer bona política des de la 
responsabilitat i el servei a les perso-
nes. Creiem que la política és l’instru-
ment més noble per a prestar aquest 
servei i té sentit si serveix per fer rea-
litat un millor país per a tothom. 
Volem situar la ciutadania al centre del 
debat polític, corresponsabilitzant-la 
i informant-la, sense paternalismes, 
facilitant-li totes les oportunitats i ofe-
rint-li propostes atractives i realistes, 
aprofundint en el pilars bàsics de la 
nostra societat com ara informar, es-
coltar, empatitzar, progressar, respec-
tar les diferències... 
Un partit central, obert a les idees i a 
la reflexió, com ho és la societat cata-
lana, on el contrast d’idees, el pacte i 
l’acord són un valor a mantenir. Volem 
escoltar, interpretar i entendre els 
motius que s’amaguen darrere de la 
desconfiança de bona part de la ciu-
tadania que reclama canvis. Volem 
ser al costat d’aquelles persones que 
es senten invisibles, mentre el món es 
transforma i no disposen d’eines per 

 FLaura Garnacho, Laura Guirado, 

Maria Marín i Anna Sánchez - El Casal

Treballant contra 
l’estigma

Com a alumnes de 4t d’ESO de l’esco-
la El Casal, estem participant en un 
projecte de servei comunitari que fa 
poc ha sigut implantat al sistema edu-
catiu espanyol. Segons aquest, tots 
els alumnes han de comptar amb deu 
hores obligatòries de serveis públics 
que es faciliten des del mateix centre 
educatiu. El motiu d’aquest projecte 
és apropar els joves a experiències 
solidàries i fomentar que en un futur 
tinguin un interès per participar en 
activitats d’aquest tipus. Pel que fa a 
la nostra escola, el servei comunita-
ri s’ha plantejat amb diferents enti-
tats del poble, adaptant les activitats 
perquè cada alumne pogués escollir 
dins la seva voluntat o disponibilitat. 
L’entitat amb què hem tingut més 
contacte, però, és Suport Castellar.
Suport Castellar és una associació 
que té com a mandat, tal com indica 
el nom, donar “suport” a persones i 
famílies que estan en contacte direc-
te amb problemes de salut mental. 
La principal funció de Suport Caste-

llar és ajudar directament els afec-
tats i, igualment important, consci-
enciar la societat amb campanyes 
de sensibilització contra l’estigma. 
Nosaltres, com a alumnes, hem tin-
gut l’oportunitat de veure l’associa-
ció des de dins, realitzant activitats 
lúdiques en contacte directe amb els 
integrants de Suport.
L’objectiu principal era obrir-nos 
la ment a través d’activitats prepa-
rades per l’entitat.  El motiu és que, 
malauradament, les persones amb 
problemes de salut mental  pateixen 
tot l’estigma que hi ha sobre aquest 
tema. Per tant, el fet de fer-nos inte-
ractuar amb ells aconsegueix que 
deixem de creure en els estereotips 
que podem sentir, no només al car-
rer, sinó també en els mitjans de co-
municació. 
L’entitat ens va presentar quatre 
activitats diferents per dur a terme 
durant el curs. Les quatre preteni-
en acostar-nos a la seva vida quoti-
diana, per això ens van oferir: swing, 
cant coral, astronomia i ràdio. En les 
activitats de swing i cant, diferents 
alumnes es barrejaven amb els in-
tegrants de Suport Castellar una 
hora a la setmana preparant algun 
producte per vídeos o concerts; els 

membres de la secció d’astronomia 
es citaven els dilluns a la tarda per 
conèixer una mica més l’espai i ob-
servar algun dels astres més bri-
llants. I finalment, els participants 
del projecte de ràdio preparaven 
un programa radiofònic, que emeti-
en en diferit per Ràdio Castellar, on 
parlaven de temes polèmics o d’in-
terès del nostre dia a dia. 
Amb aquest projecte concloem, 
doncs, que la solidaritat és un valor 
molt important i necessari a la vida. 
Si parlem de salut mental, a tothom 
ens ve al cap alguna persona “boja”, 
que pot fer mal a qualsevol. Això 
s’anomena estigma: sense conèixer 
aquella persona, li poses una etique-
ta, i en realitat no és així. Aquestes 
persones són iguals que nosaltres, 
amb més problemes o menys, però 
tenen sentiments, riuen, els agrada 
passar temps amb els amics i la famí-
lia, i això és el que de veritat impor-
ta. Treballar amb Suport Castellar 
ens ha servit per aprendre a rebutjar 
l’estigma i els estereotips, i realitzar 
un acte solidari, és a dir, sense rebre 
res a canvi, només la companyia de 
persones que necessiten aquestes 
activitats per desconnectar del seu 
entorn i passar-s’ho bé.  

La missió de Suport Castellar

En el curs del Pla estratègic que portem a terme a Suport Castellar entre tots els 
que hem participat en les dues sessions que hi hem dedicat, hem acabat de definir 
la Missió de l’entitat: “Suport Castellar atén persones amb problemes de salut men-
tal i a les seves famílies trobant eines per millorar la seva qualitat de vida, i promou 
la salut mental alhora que sensibilitza a la comunitat”. Ha estat un procés molt de-
batut en el que partint de les diverses propostes inicials, hem arribat a un consens 
refosa de les aportacions de tots.  || supOrt castellar

FOTO DE LA SETMANA

2015-2019. Des de Decidim Caste-
llar sentim que hem estat aportant 
regeneradores propostes que, tot i 
aportant-les davant un govern en 
majoria absoluta,  han introduït 
matisos d’una política més social, 
justa i redistributiva, en la línia que 
en el seu dia ja va introduir i treba-
llar l’Altraveu.  Per l’empenta que 
avui Decidim segueix imprimint a 
la política local, noves polítiques 
econòmiques, socials i solidàries, 
s’estan establint en el nostre Con-
sistori. Encara molt tímidament, 
és veritat, ja que manca a cops el 
convenciment autèntic, per part 
d’aquells que governen, de que 
aquest plantejament pot arribar a 
ser l’alternativa real al capitalisme 
neoliberal imperant. Però potser 
perquè encara queda un cert pòsit 
ideològic d’esquerra a les files de 
Som de Castellar, hem constatat un 
cert grau d’empatia cap a les nos-
tres propostes, enfocades a l’eco-
nomia social i solidària. 
Aquest és un dels pocs elements de, 

a adaptar-se a la nova realitat, oferint 
propostes a la societat que generin ex-
pectatives d’un futur millor, basades 
en el progrés econòmic i de qualitat 
de vida, la igualtat territorial i social 
i la sostenibilitat de l’estat del benes-
tar i del medi ambient.
Un partit que vol viure el canvi com a 
una oportunitat, que vol que el món 
canviï per tenir un món millor, amb el 
compromís de crear, garantir i com-
partir el millor país, una Catalunya 
per a tothom.

continua a la pàgina 3

portar d’arreu dels Països Catalans.
Enguany, el parterre on està planta-
da l’olivera en memòria de l’Oriol, es-
tava molt malmès i vàrem decidir ne-
tejar una mica l’espai i posar-hi unes 
pedres blanques per evitar que es se-
gués el tronc de l’arbre en el moment 
de tallar les males herbes que hi crei-
xen al voltant. 
Avui, 09/05/2017, malauradament ens 
hem trobat totes les flors de l’ofrena-
escampades pel terra, pedres despla-
çades del seu indret, brutícia als vol-
tants i terra remoguda.
Només demanem, en nom del seus 
amics i amigues, que siguem tots un 
xic cívics, que es respectin els espais 
públics, i que honrem la memòria de 
la gent que ha fet tantes coses bones 
pel nostre poble; estimant Castellar 
del Vallès com ho feia l’Oriol.

No voldríem finalitzar aquest escrit, 
comentant que la Plaça Lluís Com-
panys, està en un estat lamentable, 
recordant també que es troba just al 
costat de l’escola Bonavista. 
A més a més, segons l’Actual núme-
ro 425, del 28/04 a 04/05 a la seva pà-
gina 8, l’anunci del servei municipal 
JO NETEJO “Fem Dissabte”, diu que 
l’empresa de neteja viària i recollida 
d’escombraries fa, com cada setma-
na, una neteja intensiva a un indret del 
municipi, i que aquesta es farà el dia 
29 d’abril a la Plaça Lluís Companys. 
A dia d’avui l’entorn segueix igual, 
en un estat precari, brut i descuidat.

podríem dir, confluència. Lamenta-
blement en molts d’altres ens hem 
vist sotmesos, més aviat, a decisi-
ons que afecten, sobretot, a les po-
lítiques d’urbanisme, de serveis i 
de política comunicativa i front les 
quals hem hagut de presentar una 
clara i rotunda oposició sense que, 
fins al moment, n’haguem tret un 
resultat mínimament satisfactori. 
Les majories absolutes són perver-
ses, siguin del signe que siguin. Em-
mordassen el diàleg, el consens i la 
necessitat implícita, en democrà-
cia, de prendre les decisions polí-
tiques que tinguin en compte a la 
totalitat de la ciutadania i no pas 
només als votants d’aquells que en 
un moment donat  estan al front 
del govern municipal.
En defensa dels interessos de la 
majoria és on Decidim hem estat 
més contundents. Mostra d’això és 
la denuncia que hem presentat a 

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
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l 17 de maig, dia in-
ternacional contra la 
LGTBI-fòbia, és el dia 
que commemorem 
que un 17 de maig de 

1990 l’OMS va treure definitivament 
l’homosexualitat del llistat de ma-
lalties. Tot i aquest importantíssim 
avanç, es va deixar la disfòria de gè-
nere que encara avui està al llistat de 
forma absolutament  incomprensi-
ble i estigmatitzadora vers les per-
sones trans. 
El 17 de maig és primordialment una 
data reivindicativa, de lluita i de sen-
sibilització a favor de la implemen-
tació de tots els drets i llibertats que 
cal activar per fer possible un món 
sense violències ni discriminacions 
vers les persones, siguin aquestes bi-
sexuals, intersexuals, trans, lesbia-
nes, gais o heterosexuals. Sense di-
ferències. Un dia per recordar que 
a, molts estats del món, hi ha legis-
lacions que reprimeixen i castiguen 
el col.lectiu LGTBI, en 10 d’aquests 
sota pena de mort.
Aquests darrers dies estem essent 
testimonis d’un “extermini” institu-
cional a Txetxènia que, de manera 
sistemàtica, deté, tortura i fins i tot 
assassina persones LGTBI amb una 
total i infame impunitat. A Catalunya 
fa gairebé 3 anys que, fruit de la llui-
ta incessant de les entitats LGTBI, 
es va aprovar la llei 11/2014 que ga-
ranteix els nostres drets i que té com 
a objectiu eradicar la LGTBI-fòbia.
Aquest marc legal és una eina potent 
per assolir en tots els àmbits de les 
nostres vides un total desenvolupa-
ment de drets pendents, reparació 
històrica i eliminació de discrimina-
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Fem efectius els nostres 
drets LGTBI

E
pLAçA MAJOR

MANIFEST

Comissió de 17 de maig Dia
 Internacional Contra la 

LGTBIfòbia

 Rafa Homet*

stablir una estructura 
jeràrquica de carrers 
a través del concepte 
de les macro-illes per 
tal de millorar la paci-

ficació i la mobilitat.
Proposta: Els carrers pacificats han 
de tendir a convertir-se en carrers 
de prioritat invertida o d’espai com-
partit on la mobilitat a peu i la bici-
cleta agafin el protagonisme.
Aquest és un dels punts del nostre 
programa de govern que aquests 
dies, per sort, s’està presentant a 
Castellar sota el nom d’Illa del Cen-
tre. Entenem que aquest és un pas 
imprescindible per a consolidar un 
centre urbà -comercial, cívic i cul-

E
L’Illa del Centre

tural- al nostre poble. Una actu-
ació que arriba amb anys de re-
tard, però que arriba, i que ha de 
permetre definir l’eix plaça Cata-
lunya - Plaça Major com a espai 
central castellarenc. Ens agra-
da poder compartir objectius de 
poble amb la resta de grups polí-
tics i és satisfactori veure que, en 
aquest cas, tira endavant una de 
les nostres principals propostes.
Tot i que l’actual grup de govern 
no ens ha deixat participar gens 
en la gestació del projecte, esta-
rem atents a l’evolució d’aquesta 
modificació de l’espai urbà per tal 
que es faci amb la qualitat neces-
sària, i anirem treballant en altres 
grans reptes urbanístics que ente-
nem urgents i necessaris: recupe-
rar i integrar la façana del Ripoll, 
connectar l’Airesol C a la trama 
urbana mitjançant el gran parc 
del torrent de Canyelles i dotar 
l’espai públic d’una vitalitat que 
ara no té, especialment amb pla-
ces per a ser viscudes. Entre al-
tres coses.
No sabem si ens faran cas, però 
nosaltres insistirem.
*portaveu d’ERC

ve de la pàgina 12

cions per raó d’orientació sexual i/o 
identitat de gènere.
Malauradament, aquest instrument 
no està comptant amb la voluntat po-
lítica suficient per fer realitat i efec-
tius els nostres drets. L’assetjament 
escolar vers els menors i adolescents 
LGTBI en l’àmbit educatiu continua 
sent una xacra que genera odi i dis-
criminació, i que cal combatre amb 
l’activació dels protocols i mecanis-
mes que preveu l’article 12 de la llei 
contra la LGTBI-fòbia.
També hem de cuidar a les persones 
grans o dependents LGTBI perquè 
ningú subverteixi els seus drets i pu-
guin expressar la seva sexualitat en 
llibertat. Els drets sexuals i repro-
ductius són un altre aspecte cabdal 
a l’hora de poder viure amb plena lli-
bertat les nostres sexualitats. Enca-

ra que s’han aprovat protocols i mo-
dels en consonància amb les nostres 
realitats, no s’estan implementant de 
forma universal i sense limitacions. 
Les polítiques de prevenció contra el 
VIH/SIDA han de ser una prioritat 
ineludible de l’agenda social de les 
institucions. Cal promoure tots els 
recursos necessaris com la PrEP per 
aturar la pandèmia i donar els mit-
jans adequats per garantir la salut de 
totes les persones que viuen amb el 
VIH/SIDA i establir estratègies per 
lluitar contra la serofòbia, l’estigma 
i la discriminació. 
En els darrers mesos hem presenci-
at diferents denúncies de persones 
LGTBI que havien estat víctimes de 
violència, vexacions i discriminaci-
ons. Denúncies que alerten de la ne-
cessitat d’eradicar la LTGBI-fòbia de 

forma contundent, amb operatius i 
mecanismes efectius. Cal aturar la 
impunitat d’aquests atacs i activar les 
mesures previstes per la llei. Cal, en 
definitiva, una voluntat política que 
prioritzi la lluita contra les violènci-
es vers el col.lectiu LGTBI.
Aquest 17 de maig sortim al carrer 
per exigir FER EFECTIU TOTS ELS 
NOSTRES DRETS, volem poder 
viure i estimar sense patiments ni 
discriminacions.
Cal denunciar totes les vexacions, 
discriminacions i agressions que 
patim, i cal, que per part de les di-
ferents administracions, és garan-
teixi la total resolució d’aquestes de 
forma contundent i amb totes les 
conseqüències.
FEM EFECTIU ELS NOSTRES 
DRETS.

 pepa Martínez*

l 17 de maig es va comme-
morar mundialment el Dia 
Internacional contra l’Ho-
mofòbia, la Lesbofòbia, la 
Bifòbia i la Transfòbia.

Casos com l’agressió a dos nois a Berga, 
l’agressió que va patir un menor a la es-
tació de tren de Sitges o la situació que 
està patint el col·lectiu homosexual a 
Txetxènia, evidencien que s’ha de tre-
ballar profundament en la no-discri-
minació del col·lectiu LGBTI.
Una societat democràtica ha de pro-
moure la igualtat en totes les esferes de 
la vida de les persones que en formen 
part, i per tant, les institucions, però 
també el conjunt de la societat han de 
contribuir a que s’eradiqui qualsevol 
tipus de discriminació treballant con-
juntament amb les associacions i col-
lectius LBGTI fent èmfasi especial en 
la prevenció i la sensibilització dels in-
fants i joves.
L’àmbit familiar no escapa a aques-
ta xacra social pel que hem de treba-

E
17-M. Totes les famílies 
són iguals

l’Ajuntament per a la no-transpa-
rència en la gestió de l’aigua, tema 
en el qual estem disposats a arri-
bar fins on calgui per a tal de tor-
nar la gestió d’aquest bé comú a  
mans de l’administració pública, 
on la especulació privada no hi té 
cap dret a fer negoci. També hem 
fet un plantejament urbanístic 
concret que doni solució a un pro-
blema real: com resoldre l’embús 
de trànsit a la Porta Nord de Caste-
llar. Plantejament que, a dia d’avui, 
no entenem per què ha estat siste-
màticament rebutjat  per tots els 
equips de govern del PSC, l’actu-
al i els precedents, ja que aques-
ta és una proposta que ja va fer en 
el seu dia l’Altraveu i que Decidim 
també ha fet seva. Seguirem fent 
campanya per posar en coneixe-
ment de la ciutadania aquesta via 
de solució, convençuts que té com 
a fita resoldre un problema quo-
tidià que pateixen centenars de 
veïns i veïnes.
En aquesta voluntat d’aportar 
noves polítiques que proposin fór-
mules de més transparència, re-

“Aquest 17 de maig sortim

al carrer per exigir fer 

efectiu tots els nostres

drets, volem poder viure i

estimar sense patiments

 ni discriminacions.”

llar per l’erradicació de l’homofòbia 
a l’àmbit familiar i perquè es recone-
guin totes les unitats familiars, inde-
pendentment de la orientació sexual 
dels seus components.
Els temps han canviat i el model tradi-
cional de família conviu avui amb altres 
tipus, com les famílies monoparentals 
o homoparentals. 
Entenem que aquesta diversitat en-
riqueix notablement a la nostra soci-
etat i, desgraciadament, veiem dia a 
dia com alguns sectors  de la societat 
pretenen imposar  una defensa exclo-
ent del model de família tradicional.
Des de la disparitat ideològica, religi-
osa, racial i sexual, ens uneix el nostre 
compromís amb la igualtat i la diversi-
tat. Per això, hem de refermar el nostre 
compromís amb el respecte i la toleràn-
cia cap als diferents models familiars. 
És per això que avui  des de Som de Cas-
tellar-PSC  volem refermar el nostre 
compromís amb la lluita del col·lectiu 
de gais, lesbianes, transsexuals i bise-
xuals, una lluita que ha de ser del con-
junt de la societat per defensar la igual-
tat real de les persones més enllà de la 
seva procedència social o geogràfica o 
de la seva condició religiosa o sexual.
*Regidora de programes Socials

distribució, servei i justícia social 
seguirem implicats, des de Deci-
dim Castellar, fins al final de l’ac-
tual mandat.
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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 20 
de maig, pl. de Catalunya.
h
properes setmanes:

Ds. 27 de maig, parc de colobrers
Ds. 3 de juny, pl. del Munt
Ds. 10 de juny, pl. del 28 d’abril.

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

Dies: del 22 al 26 de maig
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, durant tota 
la setmana pintarem com a la 
prehistòria. dimecres 24, també 
per a famílies, inclosos infants 
menors de 3 anys. el mateix dia, el 
grup de grans anirem a visitar el 
Castell de Clasquerí.

Qualsevol tarda podeu quedar-
vos a jugar i demanar informació. 
recordeu que la 1a sessió és 
gratuïta.

TALLERS SETMANALS DE 
LA LUDOTECA 

+ INFO:
www.castellarvalles.cat 

a totes les entitats de la vila: 
us convidem a participar en la 
programació de la Festa Major 2017 
(del 8 al 12 de setembre). cal que 
feu arribar la informació a través 
d’instància al servei d’atenció 
ciutadana (el Mirador), adreçant-
la a la regidoria de cultura i indicant 
dies, lloc, horari i tipus d’acte, fins 
al 10 de juny.

CRIDA ENTITATS 
FESTA MAJOR 

+ INFO I INSCRIpCIONS: 
tel. 93 714 38 19, 
a/e btasias@xtec.cat

ús de plantes en els sistemes 
biològics de depuració d’aigües
Dia: divendres 9 de juny
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Viver tres turons 
(sant Feliu del racó)

aquesta jornada pretén donar a 
conèixer el funcionament i ús dels 
sistemes d’utilització de les plantes 
en la depuració terciària d’aigües i 
les plantes utilitzades, promoure’n 
la implantació i debatre sobre les 
potencialitats futures.

JORNADA TÈCNICA 

+ INFO I INSCRIpCIONS: 
tel. 93 714 38 19, 
a/e btasias@xtec.cat

ús de plantes en els sistemes 
biològics de depuració d’aigües
Dia: divendres 9 de juny
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Viver tres turons 
(sant Feliu del racó)

aquesta jornada pretén donar a 
conèixer el funcionament i ús dels 
sistemes d’utilització de les plantes 
en la depuració terciària d’aigües i 
les plantes utilitzades, promoure’n 
la implantació i debatre sobre les 
potencialitats futures.

JORNADA TÈCNICA 

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

Dia: dimecres 31 de maig
Hora: 19 h
Lloc: sala d’actes del centre de serveis

sessió informativa a càrrec dels 
Bombers Voluntaris, l’adF, protecció 
civil de la generalitat i el servei de 
protecció civil de l’ajuntament. entre 
d’altres, es facilitaran informacions i 
recomanacions sobre el manteniment 
de parcel·les, sobre les prohibicions 
de fer foc i sobre com actuar en cas 
d’emergència.

XERRADA pREVENCIó 
D’INCENDIS 

gluten sí millora clarament les ma-
nifestacions relacionades amb la 
seva ingesta. 
La Celiaquia és un trastorn sistèmic 
de base autoimmune induïda per la 
ingesta del gluten, el qual provoca 
una inflamació de l’intestí prim i una 
disminució en la capacitat d’absor-
bir diferents nutrients. Té una pre-
disposició genètica però no tots els 
portadors desenvoluparan la malal-
tia. La Celiaquia pot debutar a qual-
sevol edat, després d’una gastroen-
teritis, d’un viatge a l’estranger, d’un 
canvi en la dieta, d’un estrès post-
traumàtic, d’una cirurgia i també 
pot esdevenir sense un desencade-
nant clar...  La Celiaquia produeix 
dolor abdominal, distensió, flatulèn-
cies, diarrea, vòmits, retard de crei-
xement, anèmia, mal de cap, dolors, 
ansietat, depressió... El tractament 
en tots els casos és seguir una dieta 
lliure en gluten de per vida. El futur 
però, és esperançador, amb tracta-

salut

ments que podrien millorar la qualitat 
de vida d’aquests pacients a vegades 
limitada, sobretot a nivell social. Es 
parla de la producció de blat modifi-
cat perquè contingui menys gluten 
o enzims que digereixen la proteïna 
abans d’arribar a l’intestí, però en-
cara estan en fase d’experimentació. 
El gluten és una proteïna que es troba 
als cereals: blat, ordi, sègol, civada, 
espelta, Kamut i triticale. A causa de 
la seva propietat espessant s’utilitza 
sovint en aliments manufacturats. La 
dieta lliure en gluten consisteix en 
menjar tot tipus d’aliments naturals 
que no continguin aquesta proteïna 
com carn, peix, ous, llet, cereals sense 
gluten en gra ( arròs, blat de moro, ta-
pioca, blat sarraí...), llegums, tuber-
cles com la patata, fruites, verdures 
i hortalisses. També hi ha aliments 
específicsW elaborats amb cereals 
aptes, que porten un distintiu gràfic. 
Podeu buscar informació a la web de 
l’Associació de Celíacs de Catalunya.

ESpAI SALUDABLE

Hi ha malalties modernes que en re-
alitat són mil·lenàries, com la Celia-
quia.  Aquesta malaltia va ser descri-
ta per Areteo de Capadòcia ( segle 
I dC ), notable metge grec que va 
escriure un tractat sobre malalties 
digestives, un dels millors manuals 
clínics de l’antiguitat. Però no va ser 
fins al 1952 que un pediatre holan-
dès va descriure que, durant la se-
gona guerra mundial i amb la falta 
de blat, alguns nens milloraven la clí-
nica digestiva que produeix la ma-
laltia. Des de llavors es va acceptar 
la relació causal i la dieta lliure de 
gluten com a tractament específic 
de la Celiaquia.
Mentre que al voltant del 2% de la 
població és diagnostica de “malaltia 
celíaca”, un 6% pot patir una “sen-
sibilitat al gluten no celíaca”. Cada 
cop augmenten més aquests tras-
torns així mateix també creixen les 
tendències o creences en la població 
general sana a seguir erròniament 

DRA. LAURA LLOBET
INFERMERA Mª ROSA LópEz 
CaP Castellar del vallès

una dieta lliure en gluten pensant 
que és més saludable, sense tenir 
una forta evidència científica que 
ho demostri. La “sensibilitat al glu-

ten no celíaca” serien aquells paci-
ents que presenten la clínica típica 
però que no compleixen els criteris 
diagnòstics estrictes de la Celiaquia 
i en aquests casos la dieta lliure en 

La celiaquia

La Celiaquia és un 

trastorn sistemàtic de

base autoimmune induïda

per la ingesta de gluten,

el qual provoca una 

inflamació de l’intestí prim

AECC | tallEr

La Junta Local de Castellar de 
l’Associació Catalunya Contra el 
Càncer organitza un taller gratuït 
de ioga oncològic per malats i fa-
miliars. L’activitat es fa tots els di-
jous de 17 a 18 h  a La Sala de Ser, 
al carrer Puigvert, 3, 2n pis porta 
10. L’activitat, que és el segon any 
que es fa, permet als practicants 
“sortir molt relaxats després de 
fer ioga i tenir una actitud po-
sitiva”, explica la presidenta de  
la Junta local de l’AECC, Maria 
Jesús Porras.  També cal desta-
car que  el taller també s’adreça 
a familiars de malalts oncològics 
perquè “d’alguna manera ells 
també pateixen els efectes cola-
terals de la malaltia”. Es practi-
quen exercicis guiats de relaxació 
profunda, exercicis de respira-
ció, exercicis d’estiraments molt 
suaus i una meditació curta.

La intenció és que puguin 
inscriure’s al taller un màxim de 
10 persones perquè tant els assis-
tents com la monitora, Núria San-
tander, puguin fer el taller amb 
comoditat. Les persones interes-
sades poden contactar al telèfon 
630.95.26.41.  || redacció 

Ioga oncològic 
per malalts 
i familiars
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esports

Quatre podis per l’escola de 
trial a Castellbell i El Vilar

l’escola de trial ‘el Bixu’ es va des-
plaçar a castellbell i el Vilar per 
aconseguir quatre podis amb dues 
victòries. Àlex gómez va guanyar 

en promesa, on Otto sevilla s’em-
portava la 2a plaça. Ferran guar-
diola aconseguia una 4a posició, 
empatat amb Martí troya, 5è. a Mi-
nime la victòria era per l’alan rovi-
ra, Jan herraiz era 7è i sergio Martí-
nez, 10è. eneko ruz, 2n a Júnior.

Alcaraz, segon a Sant Joan 
Despí i quart a Avià

Oriol alcaraz va acabar 2n a la 
cursa disputada a sant Joan despí. 
amb un recorregut intens i de gran 
participació, amb 10 voltes i un 

total de 20 km, el guanyador va de-
cidir-se a l’esprint i el seu company 
d’equip Joel díaz l’acompanyava al 
podi. diumenge, alcaraz participa-
va en la Kids cup d’avià de Btt, on 
acabava en quarta posició a 15 se-
gons del podi.

Dos castellarencs van copar dissabte els dos 
graons més alts del podi al ral·li de terra de 
Bellpuig en la categoria Focuxtreme. El co-
pilot castellarenc Arnau Parera fent parella 
amb Arnau Ferré i el pilot Iván Alba junta-
ment amb Manel Paredes van ser primer i 
segon respectivament a la copa monomar-
ca. Aquesta és la primera vegada que dos 
participants de Castellar aconsegueixen 
pujar junts al podi d’aquesta competició.

L’assolellat matí a les terres de po-
nent ja feia presagiar una bona competició 
a Bellpuig (Urgell) on més de 80 inscrits es 
preparaven des de bon matí per lluitar als 
dos trams secrets de la prova puntuable pel 
català de terra de ral·lis i el campionat de 
rallisprint, on era encabida la copa Focux-
treme, una competició on només es pot par-
ticipar amb el primer model de Ford Focus.

Amb tres anys d’experiència en aques-
ta competició, Iván Alba (Rally Driver Pro-
ject) arribava després d’abandonar per 
trencament del canvi a la primera cita de 
la temporada a Calaf fa unes setmanes, 
mentre que Arnau Parera debutava aques-
ta temporada amb l’Arnau Ferré, després 
d’haver-ho fet fa dues amb l’Emi Osuna.

El primer bucle començava amb pro-
blemes per Alba, que amb un fort ritme ini-
cial s’havia de resignar amb un tercer i un 
novè lloc als dos primers trams després 
d’agafar al seu predecessor i lluitar contra 
la nul·la visibilitat pel pols de la pista. Parera 
en canvi aconseguia situar-se sisè i guanyar 
el segon, després d’estrenar el cotxe sobre 

el pols i la sorra de la comarca.
El segon bucle era quan es veia la llui-

ta més aferrissada entre les dues parelles 
de competidors i Alba, després d’aconse-
guir dos minuts de separació amb el pilot 
del davant, aconseguia marcar l’scratx al 
primer tram i fer segon a l’altre, que era 
guanyat per Parera, sisè al primer. Només 
quedava un tram per decidir la prova i tot 
i la velocitat d’Alba-Paredes (5è), el temps 
acumulat a la primera passada li penalitza-
va suficientment com per acabar a 8,3 se-
gons de Ferré-Parera (2ns), que s’empor-
taven la primera victòria de la temporada.

El copilot Arnau Parera parlava amb 
L’Actual després de la cursa: “hem sortit 
amb moltes ganes al primer bucle, tot i 
patir un petit ensurt en un encreuament. 
Al segon hem fet un bon temps, però ens 
hem adonat del bon temps de l’Iván i hem 
sortit a donar-ho tot a la tercera passada. 
Ha estat una prova divertida perquè els sis 
primers estàvem en pocs segons”. El copi-
lot també va explicar l’ensurt que van patir 
al primer tram durant la segona passada, 
on el maleter del Focus es va obrir: “tot era 
pols i ho hem passat força malament en 
el tram, tot i que el resultat ha estat bo”.

Per la seva banda, l’Iván va explicar 
que “veníem del primer ral·li amb mol-
tes ganes. Els sis quilòmetres que vaig 
poder rodar a Calaf amb el nou copilot 
-Manel Paredes- va ser molt il·lusionant. 
Aquest era un ral·li que l’any passat ens 
va anar molt bé fins a l’últim tram on vaig 
sortir-me. En aquesta edició no teníem 
res a perdre. Malauradament el primer 
bucle ens ha fet perdre la prova per tro-
bar-nos amb l’altre cotxe”. Alba, que ja 
mira a pròximes cites va afegir que “de 
cara al pròxim ral·li d’asfalt intentarem 
puntuar i a la terra donar-ho tot de nou”.

La pròxima prova serà el 10 de juny, 
en el que serà el segon ral·li d’asfalt secret 
de la Focuxtreme d’aquesta temporada i 
on només participarà aquesta categoria. 

Doblet històric a la ‘Focuxtreme’ 

A dalt, Arnau Ferré i Arnau parera amb un imprevist. A baix, Iván Alba a l’últim tram. || a.saN aNdrés / Mc2 Visual

arnau Parera i iván alba 
aconsegueixen les dues 
primeres posicions 

 Albert San Andrés
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prestaciONs 
per al 

pagaMeNt del 
llOguer 2017

consulteu les bases de la convocatòria i documentació a aportar a: 
www.castellarvalles.cat/ajutsallloguer2017. 

Què és?

són ajuts a fons 
perdut que atorga 
la generalitat 
de catalunya, a 
través de l’agència 
de l’habitatge de 
catalunya.

Qui ho pot 
demanar?

totes aquelles persones 
que siguin titulars d’un 
contracte de lloguer 
d’un habitatge destinat 
a residència habitual i 
permanent per un import 
no superior a 600 euros, 
que compleixin una sèrie 
de requisits.

On es pot 
demanar?

al servei d’atenció 
ciutadana (pl. d’el 
Mirador, s/n), dilluns i 
divendres, de 8.30 a 14.30 
h i de dimarts a dijous, de 
8.30 a 19 h.

Quan es pot 
demanar?

Fins al 19 de juny 
de 2017.

esports

Ningú s’esperava un resultat com el que es 
va donar al pavelló de Les Naus de Montca-
da de Sabadell, on l’equip de Carles Com-
pany va apallissar sense pietat el Club Na-
tació Sabadell (53-87) en el primer partit del 
play-out per evitar el descens. Dissabte, els 
castellarencs van derrotar contra tot pro-
nòstic a l’equip local, que partia com a favo-
rit a l’eliminatòria, donat el seu millor coefi-
cient a la lliga regular.

Els de Company van fer-se forts i van 
aprofitar l’encert, per superar un difícil rival 
en el primer partit d’una eliminatòria on té 
el factor camp en contra. Un factor camp 
que queda neutralitzat i que ara es pot de-
cidir a casa en el partit més important de la 
temporada.

El primer quart era pels locals després 
d’un fort, però igualat inici i  els groc-i-negres 

victòria de somni davant 
del Cn sabadell (53-87) 
El Cb Castellar supera amb nota el primer partit del 
play-out de descens i és a una victòria de salvar la categoria

BÀSQUET | PromoCió DE DEsCEnsUE CASTELLAR | 2a Catalana

Patir. És el que està fent la Unió Esportiva Caste-
llar en aquest final de temporada per aconseguir 
classificar-se per la promoció a Primera Catala-
na. Sallent va ser el penúltim últim escull en el 
difícil camí cap a l’ascens, on un doblet de Jairo 
Díaz i la vital intervenció de Marc Ollé aturant 
un penal feien sumar els primers tres punts dels 
sis necessaris per aconseguir-ho.

L’equip arribava al Bages plagat de baixes 
i amb juvenils a l’onze inicial. 

Tot i el domini local als primers minuts, al 
16, Dani Quesada era objecte d’una falta al la-
teral esquerre que ell mateix s’encarregava de 
penjar a banda canviada. Roldán rematava de 
cap, posant la pilota a l’àrea petita, on un atent 
Jairo Díaz colpejava a gol. 

La segona part no començava pas millor 
que la primera i eren els de Jordi Capellas els 

a tres punts de la glòria 
la uE trenca la ratxa negativa a sallent 
amb una efectiva victòria (1-2) 

que tancaven als blanc-i-vermells al seu camp, 
obligant-los a generar contres.

Al 68, ‘JairoGol’ afusellava al porter per 
fer el segon. Els blaugranes però, no donaven el 
braç a tòrcer i seguien el setge sense descans. 
El premi arribava a cinc pel final en forma de 
penal. Un penal que Ollé s’encarregava d’atu-
rar, després d’endevinar la trajectòria. Però 
a un pel final, l’àrbitre tornava a assenyalar 
una pena màxima en contra dels de Roldán. 
Aquesta vegada, José María López enganya-
va al porter, retallant distàncies, però sense 
temps per a més.

“Ha estat un partit amb molta lluita i 
molta entrega. Hem estat pràctics i molt ben 
col·locats. L’equip ha corregut i ha treballat 
amb molt bona actitud” va explicar Juan An-
tonio Roldán després del partit. 

A la Unió Esportiva només li resten tres 
punts dels sis en joc per classificar-se matemà-
ticament per a la promoció d’ascens. 

Jairo Díaz celebra el segon gol amb la seva incondicional afició a Sallent. || a.saN aNdrés

Marc Algar va ser el màxim anotador del CB Castellar amb 20 punts. || a.saN aNdrés

  Albert San Andrés

  Albert San Andrés

només queien d’un punt (21-20), aguantant el 
pols dels de Ricard Tomás. Al descans però, 
el CB Castellar ja manava al lluminós de Les 
Naus de Montcada per 33 a 35.

A la represa, l’equip de casa centrava tots 
els seus esforços en la figura del veterà Jonat-
han Ramírez, l’estrella de l’equip, que acumu-
la gairebé 20 anys d’experiència en categories 
com LEB, LEB 2 i EBA. Amb 30 punts era la fi-
gura més destacada dels sabadellencs, però el 
major encert dels de Company decantava la ba-
lança. Amb un parcial de 15-24 al tercer quart, 
era a l’últim període on el Castellar aconseguia 
marcar diferències amb només cinc punts dels 
de Tomás i 28 de banda castellarenca, amb uns 
destacats Marc Algar (20 punts), Jordi Navar-
ro (19) i  David junyent (13) com a màxims ano-
tadors del seu equip.

Ara queda tot per decidir a la tornada, al 
Puigverd, on si els groc-i-negres aconsegueixen 
guanyar  aquest diumenge a les 19:00 h, mantin-
dran un any més la plaça a Copa Catalunya.  
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esports

El Club Bitlles Colobrers ha guanyat la Lliga de 
Barcelona per segona temporada consecuti-
va, en la final disputada a la pista de Castellar.

Jugant a casa, l’equip dels Colobrers 
Blaus ha caigut en la primera partida en un 
frec a frec contra el Fusta i Ferro A per 363 
a 367, però s’ha imposat a la segona per 357 a 
345, guanyant per vuit punts en global. L’al-
tre equip, el Colobrers, superava a les dues 
als Termites Llefià B per 349-300 i 360-356.

El castellarenc José Perea era el millor 

Aquest diumenge, la Salamandra Trail, inclo-
sa a les X-Trail Sèries de Taimory, va omplir 
els corriols castellarencs un any més. Després 
de Mataró i Alella, Castellar era l’última de les 
proves i amb 287 participants per les dues dis-
tàncies establertes, la ‘short’ amb 15,2 km i la 
‘xtrem’ amb 24.

A la general,  Pere Castillo va ser el vence-
dor de la cursa (1:40:21), seguit d’Albert Viñau 
i Èric Llauradó, mentre que Laura Baeza 

El Club Bitlles Colobrers, 
campió de la Lliga Barcelona

Pere Castillo i Laura Baeza 
s’emporten la Salamandra Trail

L’equip del CB Colobrers campió de lliga 2016-17 a les pistes de bitlles de Castellar. || cedida

Un participant de la Salamandra Trail pels corriols de la prova. || s.cOlOMé / taiMOry

jugador de la jornada amb 86 punts i 8 bit-
lles a la primera partida i 90 punts i 9 bitlles 
a la segona, fent en aquesta la màxima pun-
tuació possible.

Ara, el club participarà a la fase final sè-
nior del campionat de Catalunya a Palamós 
amb Fina García, José Perea i Xavi Romance. 
Els més petits del club ho faran a La Sénia en 
categoria infantil. Seran la Gina Piñol, l’Al-
ba Perea, l’Anna Fresno, el Jordi Juliana i 
l’Adrián Perea.  ||  a.s.a.

(2:08:16) ho feia en categoria femenina, segui-
da de Gemma Avellí i Laura Balet.

La prova del Centre Excursionista de Cas-
tellar va tenir quatre avituallaments complets i 
una botifarrada final i només van registrar-se 
un parell d’abandonaments. 

Segons l’organització “el bon regust de 
boca deixat en aquest pas de les X-trail sè-
ries per Castellar fa que ens plantegem re-
petir-la l’any vinent”.  ||  a.s.a.

BITLLES | lligA bArcelOnA TRAIL |  tAimOry SerieS

Bernat Garcia en un salt del recorregut d’Arfa. || cedida

CICLISME | EnDuro

Bernat Garcia, 
tercer a l’enduro 
Arfa XXL 

Els dies 6 i 7 de maig es va disputar 
a Arfa (Ribera d’Urgellet), la segona 
prova puntuable per la Copa Catala-
na d’Enduro en BTT: la Superenduro 
Arfa XXL, que va acollir uns 300 parti-
cipants. Aquesta prova, que compleix 
la cinquena edició, és una carrera di-
ferent en format de dos dies de compe-

tició, coneguda per la seva duresa i 
perquè es disputa en un entorn in-
comparable amb la serra del Cadí al 
fons. El recorregut de 57,5 kms amb 
2.954 m de desnivell positiu acumu-
lat ofereix un total de sis trams cro-
nometrats de baixada, tres cada dia, 
i que van des dels 2,5 km el més curt, 
als més de 4 km del més llarg. El cas-
tellarenc Bernat Garcia va aconse-
guir una remarcable tercera posició 
en Màster 30.

Tot just en la seva tercera car-
rera d’enduro, el Bernat comença-
va fort el dissabte a Arfa marcant 
l’11è millor temps absolut en el pri-
mer tram cronometrat de 4 km. El 
‘rider’ de Castellar va tenir una molt 

bona participació en què va poder ser 
molt sòlid i regular en les sis especi-
als cronometrades durant tot el cap 
de setmana, fet que li va permetre al 
final pujar al podi de màster 30 com 
a tercer millor classificat i entrant 
en el top 15, marcant la 13a posició 
de la classificació absoluta.

“M’encanta aquesta zona, és 
un privilegi poder pedalar amb 
aquest entorn. Les baixades són 
força tècniques i divertides, el mi-
llor és poder fer unes baixades 
prèviament per conèixer el recor-
regut, sobretot per veure bé els 
trams més tècnics en què és clau 
tenir clara la teva traçada” va ex-
plicar Garcia.  ||  redacció



del 19 al 25 de maig de 201718

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Sol·licitud d’ajuts 
econòmics per 

als Casals d’estiu 
2017 

Més informació: www.castellarvalles.cat

A qui van adreçats? 
A unitats familiars que es trobin 
en una situació de necessitat 
socioeconòmica amb infants 
empadronats a Castellar del Vallès 
que s’inscriguin als casals de 
vacances que es realitzen al municipi.

Presentació de sol·licituds
Els formularis de les sol·licituds estan 
disponibles al web municipal i es 
podran presentar del 29 de maig al 9 de 
juny als Serveis Socials (Espai Tolrà), 
de dl. a dv. de 9.30 a 14 h, una vegada 
formalitzada la preinscripció al Casal.

esports

l’equip grana no va poder superar al líder de la categoria, el Ch vila-seca i va 
caure per 8 a 4, caient a la zona de promoció de descens, a només dues jorna-
des d’acabar la lliga. Els de Fidel truyols no van donar la sorpresa al tarragonès, 
sumant la tercera derrota consecutiva, totes contra equips de la part alta de la 
taula. l’hC Castellar ocupa la 13a posició al grup b de Primera Catalana i és a 
cinc punts del descens directe. un punt els bastaria per evitar-ho, que ho poden 
aconseguir superant al PhC sant Cugat a la següent jornada.  || a.s.a.

aquesta vegada no va poder ser i l’arnau lópez i el Ferran garcía van acabar 
subcampions d’Espanya juvenils d’hoquei patins, després de perdre la final per 
4-0 enfront del CdE arenys de munt, en la final disputada a alcanyís. Els del FC 
barcelona no van poder ser campions, caient de manera contundent contra els 
del maresme, però l’actuació dels dos jugadors va ser destacada, amb cinc gols 
de garcía durant el torneig i aturades de mèrit per a  lópez.  || a.s.a.

HOQUEI | 1a Catalana

HOQUEI | CamPionat D’EsPanya

L’HC Castellar no pot amb el líder (8-4)

Ferran García i Arnau López, subcampions

la tennista 
castellarenca guanya 
la doble corona i 
és a tocar de jugar 
a Wimbledon

‘l’huracà georgina’ arrasa 
monzón en individual i dobles

Georgina Garcia s’ha pogut treure l’es-
pina clavada després de caure a l’indivi-
dual de Lleida amb una doble victòria al 
torneig ITF 25.000$ de Monzón (Osca). 
‘L’Huracà’ no va deixar res en peu des-
prés de dues contundents victòries en 
individual i en dobles, fent parella de 
nou amb la veneçolana Andrea Gámiz.

La tennista castellarenca no volia 
deixar l’oportunitat de tornar a guanyar 
a la localitat templera, on ja va aconse-
guir la victòria fa dos anys quan el tor-
neig era un 10.000 $. El torneig Con-
chita Martínez - Ciudad de Monzón es 
començava a jugar aquesta setmana i ja 
a primera ronda, la tennista s’enfronta-
va a la francesa Jessika Ponchet (7-5/6-
0) que després d’un difícil primer set, 
queia sense opcions al segon.

Després de les rondes prèvies, la 
balear Yvonne Cavallé era l’últim obs-
tacle per arribar a la segona final con-
secutiva i la del Pro Tennis Coaching 
es desfeia per 6-4/7-5, per trobar-se a 
la txeca Marie Bouzkova a la final, on 
s’imposava per 6-1/6-3.

Als dobles, la parella Garcia-
Gámiz accedia a la final superant la 
belga Ysaline Bonaventure i la russa 
Yana Sizikova les que queien amb con-

Andrea Gámiz i Georgina García després de guanyar els dobles a Monzón (Osca). || radiOhuesca.cOM

TENNIS | Wta

tundència (6-1/6-3). Poc després de  la 
final individual, jugaval la final de dobles 
-aplaçada divendres per pluja- contra 
Sofia Shapatava (Geòrgia) i Valeriya 
Strakhova (Ucraïna), a les que guanya-
ven per 6-3 i 6-4, arrodonint la festa del 
seu 25è aniversari.

“Va ser un dels millors dies de 
la meva vida. Ja porto un quart de 
segle en aquest món, aprenent, crei-
xent com a persona, sofrint i lluitant 
cada dia. Ningú va dir que seria fàcil, 
però al final tot el sacrifici i l’esforç 
que has de fer ho compensa, perquè 
aquest esport fa conèixer-te més i 
fer-te com a persona”, va explicar 
la Georgina.

Amb les últimes victòries aconse-
guides per la castellarenca, el somni de 
jugar Wimbledon està més a prop que 
mai, ja que quedarà a tocar del Top200 
i ara per ara té un peu a dins.   

 Albert San Andrés
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Les Espín, al Campionat d’Espanya
les dues germanes es classifiquen per la final estatal 
després de grans actuacions a la 3a fase de la Copa

El FS Farmàcia Yangüela Castellar va aconseguir la 
cinquena victòria consecutiva en lliga, després de go-
lejar per 1 a 7 al Cover Premià de Mar. Una setmana 
després d’assegurar la permanència a Tercera Divi-
sió, els taronges ja deixaven el partit sentenciat a la 
primera part amb gols de Manel López (1’, a la foto), 
Víctor Del Olmo (6’ i 18’), Albert López  (11’),  Oriol Ga-
llardo (16’), Sergi Aymerich (20’) i Quim Juncosa (36’).
La ‘Taronja Mecànica’ acumula cinc jornades conse-
cutives aconseguint la victòria i ja és a la novena posi-
ció, d’on van desbancar al Premià, amb la mirada po-
sada en el Broncesval Montcada, que a falta de dues 
jornades és a només dos punts de distància de l’equip 
castellarenc. La pròxima jornada els de Borja Burgos 
rebran l’ISUR terrassenc, cinquè classificat.  || a.s.a.

Cinquena victòria 
consecutiva en lliga

Les gimnastes castellarenques Alèxia i la Tatiana Espín, del club gimnàstic La Vinya d’Abre-
ra, van classificar-se pel Campionat d’Espanya, on només van necessitar una fase. La Tatia-
na ho farà per cinquena vegada en categoria Base-Via Olímpica 3, mentre que la seva germa-
na Alèxia anirà per segon cop a Promogym 3. El campionat es disputarà del pròxim 10 al 17 
de juliol a Valladolid.
Després de deixar el CG Sentmenat intentant pujar de nivell i patir una petita travessa pel de-
sert durant set mesos, que els va impedir participar en les primeres cites, ja al La Vinya GC, a 
la tercera fase de la Copa Catalana l’Alèxia va aconseguir pujar al tercer esglaó del podi en la 
classificació per equips i la Tatiana ho feia acabant dins del Top20.  || a.s.a.

GIMNÀSTICA | CoPa Catalana

FUTSAL | 3a Divisió

san lorenzo - les Franqueses 1-3
sant Quirze - Vic-riuprimer 0-2
caldes M. - terrassa 1906 3-1
Bellavista M. - sabadell N. 2-1
can rull - Berga 2-0
Matadepera - la torreta 2-0
gironella - Molletense 1-0
Sallent - UE Castellar 1-2
roda de ter - cardedeu 0-5

Bell-lloc - cambrils 9-3
sant cugat - amposta 3-3
Valls - caldes de M. 3-5
Vila-seca - HC Castellar 8-4
ripollet - reus ploms 3-9
sentmenat - calafell 2-3
sant Feliu c. - Mollet 7-4
Juneda - igualada 5-4 

arrels - Montsant 2-2
centelles - canet 2-10
Vacarisses - lliçà 6-1
Montcada - Mataró 1-9
premià - FS Castellar 1-7
sant cugat - pineda de M. 9-4
isur - arenys 2-2
sant Joan V. - grama 16/05

CB Castellar - Lluïsos 52-64
sant Boi - roser 59-69
salou - Viladecans 75-61
torreforta - salle reus 55-85
ciutat Vella - esparreguera 81-62
cantaires - alpicat 65-76
collblanc B - sese 86-85

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSQUET HOQUEI pATINS
sEgona Catalana · gruP iv · J32 tErCEra Divisió · gruP i, J 28 CoPa Catalunya · gruP ii · J26 PrimEra Catalana · gruP b · J28

Fc cardedeu 72 32 22 6 4
UE Castellar 62 32 17 11 4
les Franqueses cF 59 32 17 8 7
can rull rt cFu 58 32 18 4 10
Fc Matadepera 53 32 15 8 9
Fc sant Quirze 53 32 16 5 11
Vic-riuprimer rFc 50 32 14 8 10
ce Berga 49 32 14 7 11
cFa gironella 46 32 12 10 10
cF sabadell Nord 46 32 14 4 14
ud Molletense 41 32 12 5 15
ce sallent 40 32 12 4 16
Bellavista Milán 38 32 11 5 16
cF caldes M. 36 32 10 6 16
terrassa Fc 1906 36 32 10 6 16
ud san lorenzo 32 32 8 8 16
ce roda de ter 20 32 6 2 24
cF la torreta 19 32 6 1 25

aliança Mataró ce 66 28 21 3 4
canet Fs 66 28 21 3 4
ce Vacarisses 58 28 19 1 8
F lliçà d’amunt 54 28 17 3 8
isur Fs 45 28 13 6 9
Fe grama 44 27 14 2 11
Fs Montsant 44 28 11 11 6
cFs Montcada 41 28 13 2 13
FS Castellar 39 28 12 3 13
premià de Mar cFs 36 28 11 3 14
sant cugat Fs 33 28 10 3 15
aeFs arrels 31 28 8 7 13
sant Joan de V. Fs 25 27 8 1 18
cFs arenys de M. 24 28 7 3 18
centelles ae 23 28 6 5 17
Fs pineda de Mar 11 28 3 2 23

cB roser  26 22 4
cB esparreguera   26 20 6
cB salou  26 20 6
sese  26 19 7
salle reus  26 16 10
cB cantaires tortosa 26 15 11
cB ciutat Vella  26 13 13
aec collblanc B  26 13 13
ad torreforta  26 12 14
lluïsos de gràcia  26 11 15
cB alpicat  26 9 17
Bàsquet sant Boi   26 5 21
CB Castellar  26 4 22
cB Viladecans   26 3 23

CLASSIFICACIó  pJ pG ppCLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp

ch Vila-seca 70 28 23 1 4
cN reus ploms 68 29 22 2 5
cp Bell-lloc 62 28 20 2 6
caldes M. 50 28 15 5 8
igualada hc 46 28 14 4 10
chp sant Feliu 46 28 13 7 8
hc sentmenat 42 29 13 4 12
ll-llista Juneda 40 28 12 4 12
ch ripollet 37 28 11 4 13
phc sant cugat 36 28 10 6 12
cp calafell 31 28 10 2 16
Mollet hc 29 28 8 5 15
HC Castellar 27 28 7 6 15
chp amposta 22 28 6 5 17
hc Valls 18 28 5 3 20
cambrils ch 17 28 5 2 21

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 20 maig
pepín Valls
09:00   ue castellar (femení)– Montcada
09:00   aleví d – cercle sabadellès 1856
10:45   Benjamí c– sabadellenca ue
10:45    Benjamí e – ripollet cF
11:45    aleví a – cerdanyola Vallès Fc
11:45   Benjamí g – can rull rt cFu
13:15    Benjamí B – JaBac terrassa
13:15  Femení F7 – Barceloneta
14:30   infantil d– rubí ue 
16:00    cadet B – Mercantil ce
18:00     Juvenil a – unific.sta. perpètua
partits a fora
09:00  Oar gràcia-  aleví c 
09:00   Júnior Fc -  aleví F 
09:00   JaBac terrassa-  benjamí a 
11:15  eF Montcada -  prebenjamí B
12:30  Júnior Fc -  benjamí F
12:45    s.Quirze Vallès -  prebenjamí c
13:30    tibidabo tr -  benjamí d
15:00    eF Base ripollet ad-  infantil c
16:45    s.Quirze Vallès -  juvenil B
17:00    can parellada -  amat.3a catalana
18:15     eF Bonaire - infantil a

DIUMENGE 21 maig
pepín Valls
09:00   infantil B – eF Barberà andalusia
10:30   prebenjamí B – JaBac terrassa
10:30   escola – (pendent confirmació)
12:15     amateur 2ª cat – caldes
partits a fora
08:00   decano -  veterans
09:00  can rull rt cFu -  aleví e
10:05   eF sabadell -  cadet a 
10:30    eF premier Barcelona - aleví B 
12:15    Montcada - cadet c 

AGENDA
sEtmana DEl 19 al 26 DE maig

HOQUEI  (HC Castellar)

DIVENDRES 19 maig
pavelló Dani pedrosa
19:45    prebenjamí - Vilassar hc
20:30  aleví B - ue horta
21:30  sènior 1 cat - phc sant cugat

DISSABTE 20 maig
pavelló Dani pedrosa
15:00   escola a – sant Feliu
16:00  Benjamí B - ct Barcino 
17:00   infantil a – ue horta
18:15   infantil B – cp Malgrat
19:30   sènior 2 cat – chp Bigues i riells
partits a fora
10:15   Vilassar hc-  benjamí a
11:15   Fc Martinenc– aleví a

FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 20 maig
pavelló Dani pedrosa
09:30   aleví B – cet 10 Fs
15:30    infantil a – Vic cFs
16:40   aleví a – Barri can calet cFs
18:30   sènior a – isur hnos. sánchez
partits a fora
12:00   Montigalà aaVV-  infantil B 
18:00   uFs Mollet - cadet B
18:15   Futsal arenys de Mar-  juvenil a 

DIUMENGE 21 maig
pavelló Dani pedrosa
11:00   cadet a -  grups arrahona cFs
12:30  Juvenil B - escola pia sabadell ce
partits a fora
12:00  sant Just Fs - sènior B

BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 20 maig
pavelló puigverd
09:00  torneig interescolar amb 
escoles  de castellar del Vallès

DIUMENGE 21 maig
pavelló puigverd
09:00  sènior a - cN sabadell

ATLETISME  (Salamandra Trail)

DISSABTE 20 maig
pista atletisme parc de Colobres
09:00  Fase prèvia del campionat de 
catalunya individual categoria promoció

VOLEIBOL (Club Futbol Sala)

DISSABTE 20 maig
pavelló puigverd
17:00 Base Masculí - cadet Femení  
19:30 sènior Femení - ze avinyó
partits a fora
09:00 ins. pere calders - infantil Femení

esports
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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)

· Administratiu/va amb anglès
· Administratiu/va producció
· Ajudant de cuina
· Aprenent/a de lampista
· Aprenent/a d’extrusió de plàstics
· Comercial júnior
· Conductor/a de camió – repartidor/a
· Coordinador/a de producció
· Enginyer/a electrònic/a R+D
· Esteticista
· Gerocultor/a
· Manipulador/a
· Mecànic/a de camions
· Operari/ària de manteniment
· Perruquer/a
· Repartidor/a menjar a domicili
· Secretari/ària comercial
· Soldador/a
· Transportista - mosso/a de magatzem
· Venedor/a estació de servei

Setmana de l’11 al 17 de maig
Es necessita:

cultura aplec

‘Les dones d’Argos’ segueix 
amb més funcions a la Sala 
de petit Format de l’Ateneu

aquest cap de setmana, i també el 
que ve, es pot veure l’obra de l’esbart 
teatral  ‘les dones d’argos’, dirigida 

per eloi creus i protagonitzada per 
Mònica Mimó, agnès hernàndez, 
Jaume clapers, sara schkot i anna 
Vila. el muntatge centra la seva aten-
ció al casal d’argos. reuneix en una 
obra quatre tragèdies gregues, dues 
d’Èsquil i dues d’eurípides. 

Concert de fi de curs de 
l’Escola Municipal de Música 
Torre Balada, dimecres

l’escola Municipal de Música torre 
Balada oferirà, dimecres 24 de maig, 
a les 19 hores i a l’auditori Municipal, el 

concert que tancarà les activitats del 
curs 2016-2017. es tracta d’una ac-
tuació que porta per títol ‘sèries tV’ i 
que consistirà en la interpretació d’una 
desena de peces que tindran com a fil 
conductor les sèries de televisió, tant in-
fantils com juvenils i per al públic adult.

Diumenge, se celebra l’Aplec de Castellar 
Vell organitzada per l’Ajuntament de Cas-
tellar amb la col·laboració de la Societat 
Castellarenca, Parròquia de Sant Esteve, 
Bal lde Gitanes, Gegants de l’ETC, Escola 
nocturna, Colònies i Esplai Xiribec, Cap-
girats, ADF, Deejays del Revés i la Comis-
sió de Festes.  Enguany,  la trobada arriba 
a la 39a edició, amb colles arrossaires fi-
dels des de ja fa molts anys.

A les 8.30 hores, s’iniciarà el con-
curs d’ocellaires. A les 10, s’ha programat 
una Missa de l’Aplec. A la mateixa hora hi 
haurà concurs de flors boscanes i de dibui-
xos a llapis. Les inscripcions al concurs  de 
dibuix es faran fins a les 11 hores, al punt 
d’informació de l’Aplec. Un cop feta la ins-
cripció es lliurarà als participants una fu-
llola que els farà de taula, una cartolina, un 
llapis i una goma. Els participants es clas-
sifiquen en 4 categories: fins a 5 anys, de 6 
a 9 anys, de 10 a 12 anys, i de 13 a 16 anys. La 
temàtica del dibuix que s’ha de presentar 
ha de tenir com a motiu l’entorn de Caste-
llar Vell o les activitats de l’Aplec. 

Al concurs de flors boscanes els par-
ticipants es classifiquen en dues categori-
es: adults i infants /Joves. Les incripcions 
es faran fins a les 11 h al punt d’informa-
ció de l’Aplec. A les 11 hores s’iniciaran jocs 
de cucanya a càrrec de l’entitat Colònies i 
Esplai Xiribec. De 12 a 13 h hi haurà diver-

ses actuacions d’entitats castellarenques: 
Bal lde Gitanes dela Colla de joves, els Ge-
gants de Castellar i els castellers de Cas-
tellar - Capgirats.

A la 1 es farà el lliurament de premis 
dels concursos de dibuix i flors boscanes 
i, també a partir de la 1, es podràn iniciar 
les preparacions d’arrossos, inscrits ens 
les següents quatre categories: paelles 
petites, paelles mitjanes, paelles grans i 
paelles de joves. 

La normativa estableix que les pae-
lles es puguin fer amb foc de llenya o gas, 
i les inscripcions estaran obertes fins a úl-

un nou aplec amb l’arròs a punt

Elaboració d’un arròs durant l’Aplec de Castellar Vell, l’any 2016. || Q. pascual

Diumenge 21, la jornada 
festiva tindrà un 
protagonisme especial 
en aquest indret 
emblemàtic, l’ermita 
de Castellar vell

  Marina Antúnez

tima hora: dissabte, a Queviures Mañosa 
(c/ Sant Llorenç, 7), Tenda de Fotos (c/ 
Major, 62) i ‘La botiga del Castell (Avda, 
Sant Esteve, 19), i diumenge, fins a les 12 
h, al punt d’informació de l’Aplec, al cos-
tat de l’església. 

Es consideraran paelles grans les de 
més de 50 persones, les paelles mitjanes, 
de 16 a 50, les paelles petites, fins a 15 per-
sones, i les paelles joves, amb participants 
de com a màxim 25 anys.

De 10 a 12 cada colla recollirà el nú-
mero de paella, un val pel feix de llenya i 
una garrafa d’aigua de 5 litres. El jurat do-

narà a conèixer a les 16 h i es procedirà a 
l’entrega de premis. A les 16.30 h, s’ha pre-
vist una sessió chill-out a càrrec de l’enti-
tat Deejays del Revés.

Des de les 7 i fins a le s 9, la Policia 
Local controlarà l’accés amb cotxe a l’es-
planada de Castellar Vell, només per des-
carregar estris. A partir de les 9 del matí,  
l’accés als vehicles rodats quedarà restrin-
git. Per arribar a Castellar Vell es pot se-
guir l’itinerari de Natura: “Ca n’Oliver, El 
Castell  i Castellar Vell”, editat pel Centre 
Excursionista de Castellar i senyalitzat 
amb punts blaus. 

de paelles, 
segons tamany, 

opten als 
guardons

CATEGORIES

4
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culturamúsica

Divendres 26,  d’avui en vuit, a les 21.30 hores, l’entitat Cal Gorina segueix amb la programació de la 
‘Cultura a la fresca’ i ho fa amb un conert amb canya i tapa, a càrrec del grup Can Canalla, que pre-
senta el disc ‘Todo se lía’. Aquesta formació és de Sabadell i està formada per Cesc Miralles (veu), 
Guim Mogas (guitarra), Guillem Jara (saxo alto), Diego Román (bateria), Albert Alburquerque (per-
cussió), Guillem Busquets (baix) i Sergi Montcada (trompeta). 

La seva proposta ens apropa a la música que va des de la melodia romàntica fins al punk rock i 
reggaeton. En aquesta ocasió, presenten el seu primer disc ‘Todo se lía’, tota una declaració d’intenci-
ons, que aborda temes desenfadats i que es mostra a l’escenari amb una festa molt “canalla”. 

“Vam néixer com a grup sense pensar gaire en el que fèiem i podríem dir que aquesta di-
nàmica no ha canviat fins a dia d’avui”, afirmen. Cansats d’escoltar la música de sempre i sabent 
que no volien ensenyar res a ningú, van apostar per una música que inclou tothom o, el que és el ma-
teix, “no discrimina ningú”.  ||  M. a.

CULTURA A LA FRESCA | ConCErt

Can Canalla actua a Cal Gorina

Els Mucca Failate acaben de publicar el 
vídeoclip ‘Bonita melodía’. Amb aquest 
treball audiovisual , la formació mig cas-
tellrenca vol promocionar el seu últim i 
cinquè treball, que inclou canvies respec-
te els quatre projectes anteriors. “Abans, 
érem un grup de rock i ara anem més 
cap al pop rock i la rumba”, explica 
Adrián Velasco, component de la banda.  
Els Mucca Failate són Juan Carlos Sán-
chez “Juanka”, fundador, vocalista, com-
positor i guitarra acústica del grup; 
Santiago Tamayo “Santi”, bateria, per-
cussionista i tècnic de so; Israel Pérez, 
baixista, Sergi Camps (castellarenc), 
arranjador i teclista, i Adrián Velasco  
“Xuxi” (castellarenc), guitarra espanyo-
la i compositor. 

‘Bonita melodía’ mostra la línia que 
ara està portant Mucca Failate, “un so 
més comercial, més bonic i molta pat-
xanga”, afegeix Velasco. Abans de for-
mar part d’aquest grup, el guitarris-
ta tenia un grup de rumba, “la rumba 
sempre ha estat el meu estil, i ara tots 
posem el nostre granet de sorra”, afir-

mucca Failate s’acosta a la rumba
la banda, amb dos dels músics castellarencs, acaba d’estrenar videoclip per al seu nou tema ‘bonita melodía’

  Marina Antúnez

pOp | muCCa FailatE

ma el músic. El cantant, el Juanka, per 
exemple, és més rockero. “Amb una mica 
de cadascú surt un so molt brillant, per 
a tot tipus de públic,  molt apte per més 
gent que abans”.

El vídeoclip es va enregistrar a les 
terres del Delta de l’Ebre. “Era un dia 
amb molt de vent, crèiem que no podrí-
em gravar perquè tot queia”, recorda 
Velasco. Però, finalment, el vent va amai-
nar i es va poder gravar, “i vam aconse-
guir una imatge molt neta”.

El disc que estan preparant serà el 
més professional fet fins ara per la banda. 
“De moment, tenim aquest single però 
encara no hem gravat l’àlbum”. Fins fa 2 
anys, Mucca Failate tenia unes 40 cançons 
fetes, des d’en fa 2, n’ha compost una dot-
zena més. “Ens hem professionalitzat 
en l’àmbit de la música i també tenim 
la possibilitat de tocar a l’estranger”.

Mucca Failate envia un missatge 
molt “callejero”, per parlar de tot: de 
l’amor, de les coses que passen, de la mal-
dat, de la corrupció política, de les dro-
gues... “són missatges que van de baix 
a dalt”. El ritme que les acompanya és 
molt ballador, “són músiques canyeres”, 
també apunta Velasco. 

Mucca Failate és un projecte que 
va començar a finals dels anys 90, amb 
Juan Carlos Sánchez “Juanka” aconpa-
nyat de la seva guitarra, que mostrava 
música composta per ell mateix pels car-
rers del nostre país, sempre amb un aire 
simple i proper.

Al 2009 es van unir a ell diversos 
components, també músics, fins que una 
crisi l’any 2012 fa que alguns d’ells abando-
nin. Es reformulen buscant nous compo-
nents, fins als actuals cinc músics que hi 
ha ara, “ a més d’un assistent que sem-
pre hi és, com un més de la banda”. 

CINC 
músics formen la 
banda actual de 
Mucca Failate 

BONITA 
MELODÍA 
és el nom del 
videoclip que 
acaben de publicar 

MúSICS  
adrián Velasco 
i sergi camps 
són els dos 
components 
castellarencs 

Imatge dels components del grup Mucca Failate. || cedida
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cultura natura

Diumenge 21, el Viver Tres Tu-
rons celebra la Festa de Maig. Per 
aquest motiu, s’han preparat di-
verses activitats. Durant tota la 
jornada hi haurà venda de plan-
tes directes del viver, servei de 
bar i espai Arrela’t pels menuts.  
A les 12 h, es podrà visitar el cul-
tiu de llúpol, es farà la presentació 
de Lupulus num 3, que inclou un 
tast de cerveses de Molta Malta 
per 15 euros. A les 14 h es podrà 
gaudir d’un dinar i música en viu 

El viver Els Tres Turons 
celebra la Festa de Maig

ELS TRES TURONS | ActivitAt

s’han programat diverses activitats 
lúdiques i de natura per diumenge que ve

Aquest proper divendres, a les 21 hores, 
el Centre Excursionista de Castellar ha 
programat la projecció de ‘El camí de 
Cerdanya. Els camins ramaders com 
a element patrimonial’,  que es podrà 
veure al local social de l’entitat. 

Projecció sobre els camins ramaders 
com a element patrimonial

Una de les imatges del treball audiovisual ‘El camí de Cerdanya’. || cedida

Des de temps antics, l’economia 
ramadera entre la gent de la mun-
tanya i del pla va propiciar, amb la 
transhumància, l’èxode dels ramats 
amunt i avall, any rere any, a la recer-
ca de les pastures d’estiu i d’hivern.

Aquest tragí estacional de besti-
ar no va ser només una activitat eco-
nòmica més sinó que va suposar una 

important flux de coneixements i una 
difusió sociocultural per al nostre país. 

En el documental proposat, s’in-
tenta analitzar l’abast i la singularitat 
de la ramaderia transhumant a la Cer-
danya, que es podria aplicar a altres 
àrees del territori, es mostren les sin-
gularitats d’aquests vials, des de la fi-
xació del seu traçat original, les carac-
terístiques constructives dels camins, 
l’assentament urbà de les viles prope-
res, l’arquitectura dels masos rama-
ders, les activitats socioeconòmiques 
de les fires ramaderes, el tractament 
del medi natural. 

La Fundació del Món Rural va 
manifestar, l’any 2012, en la introduc-
ció del seu projecte “Camins ramaders 
i transhumància a Catalunya”,  les sin-
gularitats d’aquestes vies pecuàries: 
“Els camins ramaders constituei-
xen un patrimoni econòmic, cultu-
ral, històric, arquitectònic, paisat-
gístic i ecològic que és imprescindible 
preservar”.   

És amb aquest propòsit que s’ha 
volgut donar a conèixer l’activitat ra-
madera i el seu objectiu, per conside-
rar-la Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BECIN). 

CEC | AudiOviSuAl

  Marina Antúnez

(preu a consultar).
El Viver Tres Turons és a Sant 

Feliu del Racó, es dedica a la produc-
ció de plantes autòctones per a actu-
acions de rehabilitació ecològica de 
riberes, depuració d’aigües residu-
als, piscines naturals i bioenginye-
ria. També produeixen plantes per 
a paisatgisme i revegetació de zones 
degradades, per a jardineria de baix 
manteniment i plantes per atraure 
insectes útils en agricultura ecolò-
gica.  || M. a.

planta de llúpol al Viver Tres Turons, a Sant Feliu del Racó. || cedida

Espai d’Entitats Castellarenques

Coral Xiribec

Dia: dissabte 27 de maig
Hora: 18.30 h
Lloc: auditori Municipal Miquel pont
 
amb la participació de la coral 
xiribec, la polifònica Joia d’alella 
i la coral renaixença de santa 
perpètua de Mogoda.
 
l’acte inclourà també una 
exposició de fotografies i 
cartells d’edicions anteriors del 
Musicoral.
us hi esperem!

XXV MUSICORAL TEATRE: LES DONES D’ARGOS 

Esbart Teatral de Castellar

Dies: 19, 20, 21, 26, 27 i 28 de maig
Horaris: dv. i ds., 21.30 h; dg., 18.30 h
Lloc: sala de petit Format de l’ateneu

adaptació lliure de textos d’Èsquil 
i eurípides. dramatúrgia i direcció: 
eloi creus. amb Jaume clapés, 
sara schkot, agnès hernández, 
Mònica Mimó i anna Vila.
una història poètica sobre l’odi, la 
venjança i l’amor, protagonitzada 
per dones  valentes, heroïnes sense 
res a perdre, que s’enfrontaran a un 
món que no les tenia en compte.

pROJECCIó SOBRE CAMINS 
RAMADERS 

Centre Excursionista 
de Castellar

Els camins ramaders com a 
elements patrimonials. El Camí 
de Cerdanya (Vallès Occidental – 
Cerdanya)
dia: divendres 19 de maig
hora: 21 h
lloc: local del cec (c. colom)

albert roig i tomàs Mas són els 
autors d’aquest documental 
de 50 minuts de durada que 
presenta un projecte d’estudi 
on s’intenta analitzar l’abast i 
la singularitat de la ramaderia 
transhumant. 

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

+ INFO: www.castellarvalles.cat
www.facebook.com/esbart.
decastellar

Curs de cuina per a infants 
de 3 a 8 anys

Dia: divendres 26 de maig
Horari: de 17.15 a 19.15 h
Lloc: mercat municipal

Inscripcions al tel. 
93 714 40 40 o al servei 
d’atenció Ciutadana 
(El mirador), dl. i dv. de 8.30 a 
14.30 h i de dt.a dj. de 8.30 a 19 h



del 19 al 25 de maig de 2017 23

cultura

l relat de les guerres 
sempre és masculí, la 
història canònica l’es-
criuen els homes. ‘Les 
dones d’Argos’ d’Eloi 

Creus, per contra, situa l’epicen-
tre de l’acció, i per tant el conflic-
te, en l’òptica de tres personatges 
femenins que normalment aparei-
xen com a accessoris en el fil argu-
mental de les grans funcions clàssi-
ques. L’obra, representada per Sara 
Schkot (Cassandra), Agnès Hernán-
dez (Clitemnestra), Mònica Mimó 
(Electra), Jaume Clapés (Agamèm-
non i Orestes) i Anna Vila (Ifigènia) 
ensenya les arestes més colpidores 
del destí i l’amor, temes recurrents 
de la tragèdia grega. Trasllada en 

E

Crònica

direcció: Eloi Creus

títol: ‘Les dones d’Argos’

Intèrprets: Agnès Hernández, 
Mònica Mimó, Jaume Clapés, Sara 
Schkot, Anna Vila

lloc: Sala de petit Format 
de l’Ateneu

hora: 18.30 h

dia: 14 de maig de 2017

D’esquerra a dreta, Agnès Hernández, Jaume Clapés i Mònica Mimó durant la representació de l’obra.  || Q.pascual

TEATRE | ‘lEs DonEs D’argos’

Un relat femení de les guerres 

personatges que porten l’assassinat, 
la traïció i el turment entre la família. 
La vestimenta i l’escenografia és sen-
zilla i sòbria, però adequadament re-
presentativa. Es magnetitza la força 
de l’obra en l’emotivitat, el sentimen-
talisme fatídic i en l’expressió, que es 
condensa en llargs monòlegs.

‘Les dones d’Argos’ situa en 
context a l’espectador per explicar 
el conflicte emocional que arrosse-
ga la guerra de Troia. “Les tragè-
dies gregues tenen el problema 
que donen per suposat les histò-

ries de les quals tracten, aques-
ta no. És una bona oportunitat 
portar-ne una a la vila, narrant 
d’una manera diferent tres his-
tòries unides per un mateix argu-
ment”, puntualitza el director, Eloi 
Creus, que ha adaptat sense incon-
gruències personatges clàssics que 
grans autors han dibuixat de mane-
res molt particulars.

Creus s’inclina cap al teatre 
grec antic i reivindica que “és la 
mare de tots els ous, encara que ac-
tualment no està massa represen-

tat”. L’obra, amb nou repartiment, 
reprèn un cicle de lectures de dura-
da més curta que es va representar 
anteriorment a Castellar.

En l’estrena, ‘Les dones d’Ar-
gos’ ha tingut una bona recepció, tal 
com afirma Creus: “Normalment, al 
primer cap de setmana ve menys 
públic. L’obra està per sobre de la 
mitjana en aquest aspecte”. La tra-
gèdia grega es representarà els di-
vendres, dissabtes i diumenges fins 
al 28 de maig, a la Sala de Petit For-
mat de l’Ateneu.  ||  guilleM  plaNs

primer pla els sentiments viscerals 
propis d’aquest gènere teatral a per-
sonatges secundaris, però no menys 
importants. La passió incontenible, 
l’obediència cega als designis divins 
i la venjança com a motor per actu-
ar condueixen la funció fins a com-
mocionar l’espectador.

El primer dels caps de setmana 
que l’obra s’ha representat, a la Sala 
Petita de l’Ateneu, no ha deixat indife-
rent a ningú. Eloi Creus, que va estu-
diar Filologia Clàssica, empren una 
dissecció genuïna de les passions dels 

‘la millor opció’ d’Òscar Pérez
es projecta avui al cinefòrum 

CINEMA | CCCv

Aquest divendres, a les 21 h, es projec-
ta la pel·lícula ‘La millor opció’ , del di-
rector Òscar Pérez. “És el meu pri-
mer llargmetratge de ficció, fins ara 
només havia fet documentals”, ex-
plica Pérez. “Passar del documental 
a la ficció ha estat un pas complicat 
per  mi, més del que em pensava”, i 
és que en un documental, els fets es 
graven mentre passen, i per tant, “ja 
ets còmplice d’aquestes situacions”, 
diu Pérez, però a la ficció hi ha una re-
flexió prèvia, una escriptura. 

‘La millor opció’ es basa en una 
història real i està interpretada pel seu 
verdader protagonista, Koto Maelai-
nin, un jove saharaui acollit per una 
família al Delta de l’Ebre que necessi-
ta urgentment un trasplantament de 
ronyó. Francesc Orella i Mercè Pons 
completen el repartiment del llargme-

S’inaugura l’obra de Solà

EXpOSICIó | PinturEs

Dissabte a la tarda es va inaugurar  l’exposició de pintures de la castellarenca 
Imma Solà. “La inauguració va anar molt be, va venir molta gent i la Imma esta 
molt animada”, explica el Miquel de Santi Art. La gent va gaudir també d’un re-
frigeri amb  cava i bombons. El proper projecte de Solà ja és en marxa, es trac-
ta d’una exposició de dibuixos que es podrà veure a l’Arxiu Municipal.   || M. a.

Inauguració de l’obra d’Imma Solà a la galeria Santi Art.  || cedida

tratge, interpretant els pares adoptius. 
Koto fa 10 anys que no veu la seva fa-
mília biològica i és en aquest punt on 
el film posa l’èmfasi.

Pel protagonista, fer d’ell mateix 
ha estat tot un repte. “Ell no havia fet 
interpretació i ha hagut de tornar 
a posar-se en situació, però no li ha 
costat, tot i ser una història molt de-
licada a nivell emocional”. 

La pel·lícula narra la confrontació 
del Koto amb els seus pares biològics,que 
quasi no coneix, i la trobada entre les 
dues famílies. “He posat una mirada 
observadora, poètica i he deixat que 
el drama anés aflorant sol”.

Els paisatges del Delta de l’Ebre 
són molt importants en aquest llarg-
metratge, “és un personatge més, 
una metàfora, un símbol”. 

La cinta es va estrenar a la Vien-

nale 2015 i va tenir molt bona acollida. 
“Va anar molt bé per veure la inter-
nacionalitat de la història que s’ex-
plica”. Com que l’equip no compta amb 
una distribuïdora, “es fa més difícil ar-
ribar al públic”. Habitualment, s’asso-
cia erròniament una pel·lícula molt pu-
blicitada amb una pel·lícula de qualitat, 
“quan, normalment, és al contrari”.

La projecció de la pel·lícula al ci-
nefòrum permet un format que “em fa 
reviure la pel·lícula des del punt de 
vista de la gent que l’ha vist, i això és 
molt gratificant”, confessa el director.

El projecte, que ha estat tres anys 
per gestar-se, “s’ha anat construint a 
mesura que localitzàvem”. Un guió, 
diu Pérez, “ha de ser prou flexible per 
incorporar nous elements a mesura 
que es va construint i adaptar-se al 
pressupost”.  ||  M. a
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publicitat

Carrer de Lleida

circulació en sentit nord: 

pedrissos - lleida - av. sant esteve

per aquest motiu, es reordenaran les 

cruïlles de pedrissos -portugal - lleida i 

lleida -  Barcelona - sant esteve 

Carrer de Girona

circulació en sentit sud: 

catalunya - girona - pedrissos

L’ILLA
DEL CENTRE

Canvis de sentit als carrers 

de Lleida i Girona

A partir del 5 de juny

Més informació: 
www.castellarvalles.cat/escolademusica 

CURS 2017-2018
Preinscripció 

oberta

“Sense la música 
no podria viure”
Borja, 16 anys

Concert de fi de curs
 “SÈRIES TV” 

Dc. 24 de maig a les 19 h
Auditori Municipal
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cultura

Dissabte passat, Cal Calissó va acollir un concert d’Idea Música, un grup 
sabadellenc que va presentar el primer disc el passat 15 de febrer “A flor 
de pell”. “El concert va començar a les 11 després del sopar amb algu-
nes cançons del lider del grup que és cantautor”, explica Sergi Llobet, 
responsable de Cal Calissó. Va continuar amb les cançons del disc que 
presentaven, davant d’una gran assistència de public,  “que va demanar 
bisos finals de les camçons mes emblematiques”, afegeix Llobet. “Tot 
i que el cantant sortia d’un fort constipat va poder aguantar tot el con-
cert a tope”. Al final del concert es va posar música ambient i els assis-
tents van acabar de fer algunes copes en un gran ambient post concert.

‘A flor de pell’, d’Idea Música, és un disc que recull vivències, for-
mes de veure la vida, reflexions reals, i no tant, molts sentiments, ganes 
de sentir i de fer sentir. Cada membre de la família d’Idea Música arriba 
d’altres bandes i amb referents diferents. Viatgen amb l’estil pop-rock, 
alternatiu, més renovat i fresc, amb lletres pròpies, Dins del repertori 
de directe s’hi poden trobar versions conegudes per a tothom..  || M. a.

El grup sabadellenc Idea 
Música va omplir Cal 
Calissó, dissabte passat

L’actriu sabadellenca Sílvia Ricart serà la protagonista de la propera 
Hora del Conte Infantil a la Biblioteca Municipal Antoni Tort, dissab-
te que ve, dia 20 de maig, a les 11.30 hores.

En aquesta ocasió, la rondallaire ens presentarà una història ti-
tulada ‘Caça-contes d’última generació’. 

Amb el sobrenom de Pepa Florida, la Sílvia torna altre cop a la 
biblioteca de Castellar del Vallès - que ja va visitar el 26 d’abril de 2016 
-, per provar, en primícia, la MACACOPEQUIMET-Ai (Màquina Ca-
ça-Contes per Quitxalla Altament Imaginativa). 

Es tracta d’un enginy molt especial que no es troba en cap centre 
comercial. L’únic que li cal per posar-se en marxa és l’atenció dels pe-
tits, mitjans i grans espectadors, és portàtil i construïda, únicament, 
amb material reciclat. A més, no contamina. Qui s’atreveix a provar-la?.

Després de la sessió de contes, com ja és habitual, la Ludoteca 
Municipal Les Tres Moreres ha preparat uns tallers oberts a la pobla-
ció, i gratuïts, que s’iniciaran a les 12 hores.   || M. a.

L’actriu sabadellenca 
Sílvia Ricart serà la Pepa 
Florida a la Biblioteca

Sílvia Ricart, la rondallaire que visita la biblioteca aquest dissabte. || cedida

CONTES | inFantilCAL CALISSó | ConCErt

El proper 26 de maig, a les 17.30 h, s’ha 
programat una trobada hopiaire amb 
l’autor dels llibres de la col·lecció, Josep 
Lluís Badal. La trobada tindrà lloc a la 
Llibreria Vallès. Es tracta d’una pro-
posta que vol reunir els lectors de Hopi, 
una col·lecció de llibres de Josep Lluís 
Badal. Són històries pensades per a 
nens i nenes a partir de 6 - 7 anys. Men-
tre duri la trobada d’infants, els pares 
no cal que hi siguin.

Josep Lluís Badal (Ripollet, 1966)
és un escriptor de poesia i prosa, que es-
criu en llengua catalana i castellana. S’ha 
fet popular a casa nostra a través de la 
seva tasca com a professor de Llengua 
i Literatura  en un institut de Castellar. 
Les seves vivències personals d’infante-
sa i joventut al seu poble, Ripollet, són 
un tret característic de les seves obres.

Va estudiar Filologia Catalana i 
s’ha dedicat a feines molt diverses al 
llarg de la seva vida. Des d’escriptor, 
editor (Ed. Les encantades), crític lite-
rari (Els Marges, Reduccions), traduc-
tor de poesia o dirigir un grup d’expli-
cadors de contes.

Amb la col·laboració de la il-
lustradora Zuzanna Celej, llicenciada 
en Belles Arts per la Universitat de Bar-
celona i guardonada com la millor il-
lustradora als Estats Units pel seu treball 
a “Dentro de mi imaginación (editorial 
Cuento de Luz), i de l’editorial La Gale-
ra, Josep Lluís Badal va engegar la sèrie 
Hopi, que es va encetar amb dos títols “El 
misteri de la lluna” i “El gos verd” i que 
va seguir creixent amb “Hopi i els indis” 
i “Kato el guerrer”, tots quatre traduïts 
també al castellà.  || M. a.

Trobada 
hopiaire a la 
Llibreria Vallès

pROpOSTA | literAturA
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DESTAQUEM EXpOSICIONS

agenda del 19 al 28 de maig de 2017

2a Trobada de lectors amb 
passaport de lectura
divendres 19 · 17.30 h · Biblioteca

aquesta tarda, a dos quarts de sis, 
tindrà lloc la segona trobada de lec-
tors amb passaport de lectura. 
aquesta és una convocatòria per a 
tots els participants d’aquesta acti-
vitat,  que té per objectiu fomentar la 
lectura. aquest divendres , a la biblio-
teca, els infants lectors podran fer-se 
una fotografia. la iniciativa s’impulsa 
des de la diputació. el passaport és 
una llibreta en forma de passaport, 
cada pàgina inclou una petita fitxa 
que els nens i nenes han d’omplir 
amb els llibres que han triat per lle-
gir. per cada lectura feta rebran una 
etiqueta adhesiva que hauran d’en-
ganxar al passaport. amb 6 lectures 
fetes es completa un passaport. 

Exposició de pintures 
d’Imma Solà Rifer
Fins al 3 de juny, de dl.a dv. de 10 a 13.30 h 
i de 17 a 20 h
galeria santi art
Organització: galeria santi art

Exposició de pintura d’Emili Rodríguez 
Fins al 29 de maig, de dl. a dv. de 10 a 13 h 
i de 17 a 20 h
espai sales d’el Mirador
Organització: suport castellar del Vallès 

Exposició permanent d’escultures 
de Josep Llinares
ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074

divendreS 19 

De 10.30 a 12 h · pROpOSTA
Grup de lactància 
Cal gorina
organització: Pingupanda

17.30 h · pROpOSTA
2a trobada de lectors amb 
passaport de lectura
biblioteca municipal antoni tort
organització: biblioteca municipal

21.00 h · CINEMA
Cinefòrum: La millor opció
amb el director oscar Pérez
auditori municipal
org.: Club Cinema Castellar vallès

21.00 h · pROJECCIó
Els camins ramaders com a ele-
ments patrimonials. El Camí de 
Cerdanya (Vallès Occidental – 
Cerdanya)
local del CEC
org.: Centre Excursionista de Castellar

21.30 h ·TEATRE
Les dones d’Argos
sala de Petit Format de l’ateneu
org.: Esbart teatral de Castellar

diSSAbte 20
 
11.30 h · CONTES
L’Hora del Conte Infantil: 
“Caça-contes d’última 
generació”, amb sílvia ricart
biblioteca municipal antoni tort
organització: biblioteca municipal

12 h · TALLER
Juguem amb els contes
ludoteca municipal les 3 moreres
organització: ludoteca municipal

18 h · BALL
Festa Country
sala blava de l’Espai tolrà
organització: amics del ball de saló

21.30 h · TEATRE
Les dones d’Argos
sala de Petit Format de l’ateneu
org.: Esbart teatral de Castellar

22.30 h · BALL
Ball amb el Duet Maky-Maky
sala blava de l’Espai tolrà
organització: tot ballant

diumenge 21
tot el dia · pROpOSTA
39è Aplec de Castellar Vell
Castellar vell
organització: ajuntament i 
Comissió aplec de Castellar vell

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

18.30 h · TEATRE
Les dones d’Argos
sala de Petit Format de l’ateneu
org.: Esbart teatral de Castellar

18.45 h ·  CINEMA
Diumenge d’estrena: Incerta glòria
auditori municipal miquel Pont
org.: Club Cinema Castellar vallès

dillunS 22
17 h · CONFERÈNCIA
“Els recursos de salut mental per 
a joves i infants”
sala lluís valls areny d’El mirador
organització: suport Castellar

dimArtS 23
De 10.30 a 12 h · pROpOSTA
Grup de lactància 
Cal gorina
organització: Pingupanda

dimecreS 24
09.30 h · SORTIDA
Camina i fes salut
sortida des de la porta del CaP
org.: ajuntament i àrea bàsica de salut

19 h · MúSICA
Concert  de fi de curs de l’EMM 
Torre Balada: Sèries TV
auditori municipal miquel Pont
org.: Emm torre balada

divendreS 26
De 10.30 a 12 h · pROpOSTA
Grup de dol gestacional
i perinatal
Cal gorina
organització: Pingupanda

De 17.15 a 19.15 · TALLER
Curs de cuina per a infants 
de 3 a 8 anys
inscripcions al tel. 93 714 40 40 o 
presencialment al saC (El mirador)
mercat municipal
organització: mercat municipal

17.30 h · pROpOSTA
Trobada de Hopiaires amb 
Josep Lluís Badal
llibreria vallès
organització: llibreria vallès

21 h · CINEMA 
Cinefòrum: Los exámenes
auditori municipal miquel Pont
organització: CCCv

21.30 h ·  TEATRE
Les dones d’Argos
sala de Petit Format de l’ateneu
org.: Esbart teatral de Castellar

21.30 h · pROpOSTA
Canya-tapa, amb Can Canalla
Cal gorina
organització: Cal gorina

diSSAbte 27 
11 h · ESpORT
1r Torneig de Rugbi Antonio 
Coarces
Pistes d’atletisme
organització: rugby Club Castellar

18.30 h · pROpOSTA
Festa 5è aniversari de 
Les Espurnes
Plaça major
org.: Diables de Castellar - EtC

18.30 h · MúSICA
25è Musicoral
auditori municipal miquel Pont
organització: Coral xiribec

21.30 h · TEATRE
Les dones d’Argos
sala de Petit Format de l’ateneu
org.: Esbart teatral de Castellar

22.30 h · BALL
Nit de ball amb Camelot
sala blava de l’Espai tolrà
organització: Pas de ball

diumenge 28
11 h · SORTIDA
Caminant amb la Història per 
Castellar: Ruta el modernisme i 
altres estils
inscripcions a caminantamblahis-
toria@gmail.com (10 € general; 8 € 
socis arxiu d’història de Castellar; 
gratuït menors fins als 14 anys)
sortida: Jardins del Palau tolrà
org.: Caminant amb la història i 
arxiu d’història de Castellar

12 h i 16.30 h · CINEMA
Cinema familiar: Canta!
auditori municipal miquel Pont
organització: ajuntament

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

18.30 h · TEATRE
Les dones d’Argos
sala de Petit Format de l’ateneu
org.: Esbart teatral de Castellar

18.45 h · CINEMA
Diumenge d’estrena: 
Mañana empieza todo
auditori municipal miquel Pont
organització: ajuntament
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Canta!

ANIMACIÓ
Versió en català

28 de maig
12 h i 16.30 h

Mañana 
empieza todo
COMÈDIA DRAMÀTICA
Versió doblada

28 de maig
18.45 h

PRÒXIMAMENT www.castellarvalles.cat

Incerta glòria

18.45 h

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

21 de maig

Versió original (català) • 2017
Durada: 115 min
País: Catalunya
Direcció: Agustí Villaronga
Intèrprets: 
Marcel Borràs, Núria Prims, Oriol Pla, 
Bruna Cusí, Luisa Gavasa, Terele Pávez, 
Juan Diego, Fernando Esteso, etc.

Sinopsi: Any 1939, al Front d’Aragó, 
en plena Guerra Civil Espanyola. Lluís, 
un jove oficial republicà, destinat a un 
lloc temporalment inactiu en un racó 
de món desert, coneix una enigmàtica 
vídua de qui s’enamora.

DRAMA

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DivEnDrEs 19 YANGÜELA
DissabtE 20 CASANOVAS
DiumEngE 21 CASANOVAS
Dilluns 22 pERMANYER
Dimarts 23 GERMÀ
DimECrEs 24 VILÀ
DiJous 25 GERMÀ
DivEnDrEs 26 VICENTE
DissabtE 27 YANGÜELA
DiumEngE 28 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 temps no només cura sinó que també reconcilia”
Cecil Beaton

@laratw92 @jonasribo @pereristol
Firenze girona handmade

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

A mitjans dels anys quaranta del segle passat, l’Ajuntament va fer unes obres a la plaça Major. 
Entre elles, dues senzilles parets que eren els límits de la plaça, encarades al Passeig, cap a la car-
retera de Sentmenat, de l’estil del que s’havia fet abans de la guerra a Cal Calissó. Alternaven un 
banc i una jardinera. Ho veiem aquí, on tenim un bon grup d’avis aprofitant l’ombra per fer-la petar.
  || FONs: arxiu d’història || arxiuhistOriacastellar@gMail.cOM ||  FaceBOOK.cOM/arxiuhistOria 

Avis a la plaça Major, 1952

Dr. Alfredo González, de Clínica 
Dental Park Castellar

T | 93 714 21 95

www. parkcastellar.com

Fins quan deixar que el 
meu fill/a es mami el 

dit o utilitzi el xumet?

Recoma-
nació

Rosa Druguet Vilatersana
91 anys · 12/05/2017

José Romero Algora
69 anys · 10/05/2017

Teresa Datsira Galí 
86 anys · 13/05/2017

En cas que el vostre fill/a usi el xumet o es xumi 
el dit, és recomanable intentar eliminar l’hàbit 
abans dels 3 o 4 anys. Tot i que les dents perma-
nents no es veuen afectades de forma directa, sí 
que pot veure’s afectat el creixement de la man-
díbula. El fet de xuclar pot causar una malfor-
mació de la mandíbula, adquirint la forma de 
“V” en lloc d’”O” normal. Aquest fet provoca 
que les dents tinguin menys espai per acomo-
dar-se i pot requerir l’ús primerenc d’ortodòn-
cia. En aquest sentit, cal aclarir que el nivell de 
malformació de les mandíbules o dents depèn 
de la freqüència, durada i intensitat amb la qual 
l’infant es xumi el dit o el xumet. 
A més de l’exposat anteriorment, un infant amb 
la mandíbula encongida tendirà a empènyer la 
llengua més cap endavant del que és habitual, i 
això farà que mantingui la boca oberta i respi-
ri per aquesta en lloc de respirar pel nas. Deri-
vat d’aquest fet, pot aparèixer sequedat bocal 
i causar, a la llarga, inflamació de les genives o 
gingivitis. Tenir la llengua cap endavant pot 
causar, també, dificultat en la pronunciació de 
certs sons i, en conseqüència, afectar al desen-
volupament de la parla. 

penúltima

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

Just Cidoncha

En una colla gran, 
o ets un “Messi” o no 
tens cap protagonisme

President dels Castellers de Castellar - Capgirats - 

Q
. p

a
s

c
u

a
l

En només tres anys, ha après a ser casteller i ha passat 
a ser president d’una entitat castellera; en tres anys, 
l’afició de fer castells s’ha convertit en la seva principal 
activitat no professional i també de la seva família

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
cabut
Un defecte que no pots dominar?
genïut
Una persona a qui admires?
el meu cosí eugeni
La teva paraula preferida?
això està fet
Quin plat t’agrada més?
rostit de vedella
Una colla castellera?
els Minyons de terrassa
Una pel·lícula?
‘apocalypse Now’
Un llibre?
‘los muros de Jericó’
Un viatge?
Nova zelanda
Un castell pendent?
un 3 de 7
Un lloc on viure?
tenerife

”

“

· per què vas decidir fer-te cas-
teller?
M’hi vaig apuntar pel meu fill Martí. 
Ell tenia 6 anys, sortia de l’escola i la 
seva mare l’acompanyava a la plaça 
d’El Mirador, on els castellers van co-
mençar. S’hi va afegir, la colla va co-
mençar a assajar a l’Espai Tolrà i jo 
l’anava a recollir tornant de la feina, 
de Sabadell.  Hi arribava amb ame-
ricana i corbata, imagina’t! Però un 
dia per això, l’altre dia per allò, vaig 
començar a donar un cop de mà a 
l’hora de fer la pinya. 

· Sou una família de tradició cas-
tellera?
I ara! No anàvem a veure castells i, 
de fet, només havia format part del 
grup de bastons quan era petit, però 
mai he tingut cap vinculació amb en-
titats del municipi. No m’hauria ima-

ginat que seria casteller i, menys en-
cara, que seria el president de l’enti-
tat dels Capgirats. Som 5 a casa i ara 
tots som castellers. 

· Creus que a Castellar hi havia 
ganes de fer la colla castellera?
Sí, sobretot,  per part del jovent. Els 
pioners van ser el Pepe Casajuana 
i l’Anna Maria Alguersuari. Tot i 
la tendència que tenim a Castellar 
d’anar a Sabadell, la colla castellera 
del nostre poble s’ha unit amb mol-
tes ganes, també per part dels pares. 

· Quin canvi ha suposat a la teva 
vida formar part dels castellers?
Estar amb els castellers em fa estar 
molt a gust amb la gent que en forma 
part. Hi ha persones de moltes edats 
diferents i som un grup molt obert. El 
més gran, ara mateix, és el meu sogre. 
Per a mi signifiquen molt, els amics 
que he fet, les famílies que hi som, 
tothom s’arrossega per fer un grup 

nombrós. Hi ha molt bon rotllo i sem-
pre apostem per rebre amb alegria 
totes les persones que venen a veu-
re’ns per provar. Moltes es queden. 

· Hi ha rivalitat entre colles?
Entre les colles grans, moltíssima. 
Mai veuràs un casteller de fora acos-
tar-se a la pinya d’una colla rival. En 
canvi, entre les colles petites hi ha 
molt companyerisme. Sempre t’aju-
des molt, ets allà, dones o et donen 
un cop de mà. 

· Quins avantatges té ser una 
colla petita?
En una colla gran, o ets un “Messi” 
o no tens cap protagonisme. Hi ha 
molta canalla i, per tant, és molt di-
fícil que pugin. En una colla com la 
nostra,  els petits estan més contents 
perquè poden pujar i se’ls veu molt 
feliços. Encara ens falta ser més, per-
què ara som uns 120 però no són sufi-
cients per tot, per la pinya, el castell, 

per altres tasques que també s’han 
de fer en un grup casteller... 

· Tècnicament, és difícil d’apren-
dre a fer castells?
No, tenim gent que el primer dia que 
va venir ja va fer columnes. Si en tens 
ganes i físicament estàs bé, no calen 
grans tecnicismes. És cert que hi ha 
gent que no vol pujar, que té respec-
te a les altures, però hi ha altres po-
sicions on pot ser molt útil.

· I el vestuari, és útil?
La camisa ha de ser gruixuda, per-
què protegeixi el coll i no es trenqui. 
Que els pantalons siguin blancs és 
una cosa purament estètica, però 
portar faixa és del tot imprescin-
dible. Cal protegir bé les esquenes. 
La meva faixa té 12 metres i, a més, 
porto també una faixa ortopèdia, 
perquè els segons carreguem molt 
pes. Cal protegir bé tot el cos per no 
lesionar-nos. 

· Quins reptes més propers teniu, 
els Capgirats?
De moment, cal ser una bona colla. 
Hem d’anar a poc a poc. Només tenim 
quatre anys de vida, això és molt 
poc, comparat amb altres colles! 
Els joves són més impacients però 
jo prefereixo consolidar els castells 
que ja tenim. A més, ara estem pu-
jant nous dosos, enxaneta i acotxa-
dor, perquè els que teníem ja s’han 
fet grans, i per  tant, ens cal un perí-
ode d’aprenentatge i adaptació, és 
normal. El dia del tercer aniversa-
ri vam aconseguir fer el 7 de 6 però 
vam haver de repetir el 5, i el 4 no 
el vam acotxar bé. Això va com va. 
Vam estar contents i els grups con-
vidats - Escaldats  i Nyerros - també. 
Això és el més important. Ens vam 
unir uns 300 castellers per una sola 
causa: celebrar el tercer aniversari. 
I vam estar molt a gust, vam acabar 
amb un dinar, l’entrega d’obsequis 
als convidats i un concurs de flams. 
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