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Setmanari d’informació local

Suplement interior
dedicat al Bram!

Cap de setmana ple d’activitats
lleure | p03-05-18

Cinema | planes centrals

miquel Desclot: premi 
Ciutat de Barcelona
Cultura | p20

Nou triomf per somiar 
amb l’ascens 

ue Castellar | p13

a banda del Carnaval i la passada sant antoni, hi haurà fira Fora estocs diumenge i dissabte la festa del Dia d’andalusia

l’alcaldessa ada colau va lliurar el premi ciutat de Barcelona de traducció al castellarenc Miquel Desclot per la seva obra ‘el cançoner’, de petrarca. || cedida
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Divendres 24 de febrer

Matí – places de Castellar
Trobada d’en Carnestoltes 
amb les escoles
Festa amb el grup Bufanúvols

17 h – Pl. d’El Mirador
Danses d’en Carnestoltes 
amb Bufanúvols

17.30 h – Pl. d’El Mirador
Arribada oficial d’en Carnes-
toltes, rei del Carnaval

22.00 h – Blue Hall & Sala Blava 
de l’Espai Tolrà
Nit de festa carnavalera 2017
Organització: Deejays del Revés

Dissabte 25 de febrer

10.00 h - C. Major 
“Aeroport internacional”
Organització: Botiguers, voluntaris i veïnat 
del c. Major

17.00 h – C. de Portugal
Concentració de carrosses, compar-
ses i xarangues

17.30 h – C. de Portugal
Arribada d’en Carnestoltes i inici 
de la Rua 
Atenció! Nou recorregut: 
c. Portugal, Lleida, av. Sant Esteve, c. 
Sant Pere Ullastre, País Valencià, Balmes, 
Pare Borrell, Lleida, Portugal i Espai Tolrà
Durant la Rua, recollida d’ous a càrrec 
de Colònies i Esplai Xiribec
Hi col·labora: Grup Il·lusió 

19.30 h – Pl. de la Fàbrica Nova
Discurs d’en Carnestoltes, lliurament 
de premis de la Rua i 30a truitada po-
pular a càrrec de Colònies i Esplai Xiribec

Diumenge 26 de febrer

18.00 h – Sala Blava de 
l’Espai Tolrà
Gran ball de disfresses 
amb el Grup Leyenda
Organització: Amics del 
Ball de Saló

Consulta el programa 
complet i les normes de la Rua a: 
www.castellarvalles.cat/carnaval

FEDAC CASTELLAR – LA IMMACULADA
Divendres 3 de març – 18 h
Xerrada informativa infantil i primària 
(només pares i mares).
Dissabte 4 de març – 11 h
Xerrada informativa ESO (només pares i mares) i visita 
instal·lacions infantil, primària i ESO 
(famílies amb infants).
Per a visites personals, trucar al tel. 93 714 53 85.

ESCOLA MESTRE PLA
Dilluns 6 de març – 18 h
Xerrada informativa i visita a l’escola 
(només pares i mares).
En cas de no poder assistir, demanar visita personal al tel. 
93 714 78 35.

INS PUIG DE LA CREU
Dimarts 7 de març – 17.30 h
Reunió només per a pares i mares. 
Més endavant es planificaran visites específiques per a 
l’alumnat.
ESCOLA EL SOL I LA LLUNA
Dimecres 8 de març – 11.15 h o 15.15 h
Es recomana trucar per informar a quin torn s’assistirà.

INS CASTELLAR
Dimecres 8 de març – 17 h
Jornada informativa per a pares i mares.
Més endavant hi haurà jornades adreçades 
a l’alumnat.

ESCOLA JOAN BLANQUER
Dijous 9 de març – 18 h
Xerrada informativa i visita guiada a l’escola.
Per a aclariments, trucar al tel. 93 747 26 02.

ESCOLA EMILI CARLES-TOLRÀ
Dilluns 13 de març i dimarts 14 de març – 15 h
Xerrada informativa i visita a l’escola.

ESCOLA SANT ESTEVE
Dimarts 14 de març – 17 h
Xerrada informativa i visita a l’escola
per a pares i mares.

ESCOLA BONAVISTA
Dimecres 15 de març – 09.15 h o 15.15 h
Xerrada informativa i visita a l’escola per a pares i mares.
Cal trucar al tel. 93 714 41 95 per confirmar assis-
tència a un dels dos torns.

PREINSCRIPCIÓ 
ESCOLAR CURS 

2017-2018

Calendari de visites 
i jornades de portes 

obertes a les escoles

publicitat
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el tema de la setmanalleure

DIVenDres 24
 
a les 17 h
Danses d’en Carnestoltes amb 
Bufanúvols. a la Pl. d’el mirador

a les 17.30 h
arribada oficial d’en Carnestoltes, rei 
del Carnaval
Pl. d’ el mirador

a les 22 h
nit de Festa Carnavalera 2017
a la sala Blava de l’espai tolrà amb 
Deejays del revés

 
DIssaBte 25

a les 10 h
“aeroport internacional” al Carrer 
major organitzat per botiguers, 
voluntaris i veïnat del carrer major

a les 17 h
Concentració de carrosses, 
comparses i xarangues al Carrer de 
Portugal

a les 17.30 h
rua de Carnaval.Consulteu 
recorregut a la notícia del costat. 
amb la col·laboració del  Grup il·lusió

a les 19.30 h
Final de la rua de Carnaval i truitada 
popular a la Plaça de la Fàbrica nova. 
Col·labora Colònies i esplai Xiribec
  
 
DIUMenGe 26
 
a les 18 h
Gran ball de disfresses a càrrec del 
Grup leyenda a la sala Blava de 
l’espai tolrà sota l’organització: 
amics del Ball de saló

Castellar del Vallès celebra aquest 
cap de setmana el gruix de les acti·
vitats de Carnaval, amb propostes 
que tindran lloc a diferents espais 
del municipi entre divendres i diu·
menge: festes de disfresses, tallers 
infantils, balls de disfresses, la tra·
dicional rua i la transformació del 
carrer Major en un aeroport són els 
principals reclams. Les activitats co·
mencen el matí d’aquest divendres, 
quan el Rei del Carnaval, acompa·
nyat pel grup Bufanúvols, visitarà 
tres places del municipi per passar 
una bona estona amb infants de les 
llars d’infants i de 1r cicle d’educació 
infantil. En total, més de 700 alum·
nes sortiran al carrer per conèixer el 
Rei del Carnaval, a la plaça d’El Mi·
rador, a la plaça de la Fàbrica Nova i  
a la plaça de Lluís Companys. 

nit carnavalera amb deejays del revés

El mateix divendres, però ja a la 
tarda, tindrà lloc l’arribada oficial 
del Rei del Carnaval, que enguany 
canviarà d’ubicació i tindrà lloc a la 
plaça d’El Mirador a les 17.30 hores.
Enguany, a més, els Deejays del Revés 
han programat una nova edició de la 
‘Nit de festa Carnavalera’. Es tracta 
d’una proposta que començarà di·
vendres a les 22 hores a la Sala Blava 
de l’Espai Tolrà, on hi haurà música i 
animació a càrrec dels mateixos Dee·
jays del Revés. L’activitat inclourà un 
concurs de disfresses per a totes les 
edats, amb premis individuals i col·
lectius. A més, hi haurà servei de bar 
amb preus populars, a càrrec d’enti·
tats i col·lectius de la vila.

aeroport al carrer major

El gruix de la programació de Carna·
val tindrà lloc dissabte,   amb una jor·
nada farcida d’activitats. Durant tot 
el dia, el carrer Major es convertirà 
en zona de vianants i, per tant, esta·
rà tallat al trànsit, per tal d’encabir 
una proposta organitzada, per sisè 

arriba un Carnaval farcit d’activitat

ràdio castellar va voler celebrar el Dijous Gras fent el magazín Dotze en directe davant de la botiga Queviures el castell. || J. R.

Hi haurà una festa ‘carnavalera’ divendres, la rua modifica el seu recorregut aquest any i el carrer major serà un aeroport

 redacció

programa especial  
de ràdio castellar

DIJOUs Gras

Ràdio Castellar ha volgut celebrar 
com ja és tradició el Dijous Gras. 
Ahir, el programa Dotze -que s’emet 
diàriament des de les 12 a les 14 
hores- es va fer en directe des de 
la botiga Queviures El Castell, un 
establiment històric que aquests 
dies ofereix especialitats suculentes 
com  botifarra d’ou amb salmó, de 
carxofa, de calçots, amb trompetes 
de la mort, d’Alpens o Sant Llorenç 
i diferents truites. Pel programa 
van passar el gerent de la botiga, 
Toni Santos o la veïna del carrer 
Major, Maria Consol Casajuana.

any consecutiu, pels comerciants i el 
veïnat del carrer, amb la col·laboració 
de diversos voluntaris. Enguany, el 
tema comú s’ha titulat Aeroport In·
ternacional.

nou recorregut de la rua

A les 5 de la tarda s’ha previst al car·
rer de Portugal  la concentració de 
carrosses, comparses i xarangues 
que precedeix la Rua de Carnaval, 
organitzada amb la col·laboració del 
Grup Il·lusió. La Rua, que s’inicia·
rà sobre les 17.30 hores, un cop hagi 
arribat el Rei del Carnaval, passarà 
enguany per un nou recorregut: car·
rers de Portugal, Lleida, Sant Esteve, 
Sant Pere d’Ullastre, País Valencià, 
Balmes, Pare Borrell, Lleida, Portu·
gal i Espai Tolrà.

Es preveu que la Rua finalitzi a 
les 19.30 hores a la plaça de la Fàbrica 
Nova, on el Rei del Carnaval farà un 

discurs i lliurarà els premis del con·
curs de colles als grups participants 
a la Rua. Després del veredicte, Co·
lònies i Esplai Xiribec cuinarà, amb 
els ous que hagin recollit durant tot 
el recorregut de la Rua, una truita·
da popular que aquest 2017 arriba a 
la 30a edició. 

ball a la sala blava

D’altra banda, l’endemà diumenge, 
els Amics del Ball de Saló han orga·
nitzat un Ball de Disfresses a la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà, una proposta 
que començarà a les 18 hores i que 
amenitzarà el grup Leyenda. Al ma·
teix espai, les associacions Pas de Ball 
i Tot Ballant han programat un ball 
especial de Carnestoltes amb el duet 
Camelot la setmana següent, dissab·
te 4 de març, a les 23 h. Per a assis·
tir·hi, caldrà reservar taula als telè·
fons 661356693 o 696746660.
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Per a més informació sobre el 
funcionament del procés: 
www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

2017
Què és?

• Procés dotat amb 150.000 euros en con-
cepte d’inversions: 100.000 euros es desti-

naran a propostes que tinguin un pressupost 
màxim de 50.000 euros cadascuna (IVA in-

clòs) i 50.000 euros es destinaran a propostes 
que tinguin un pressupost màxim de 10.000 

euros cadascuna (IVA inclòs)
Qui pot presentar propostes?

• Persones empadronades a Castellar del Vallès.
• Entitats i grups de persones que constin al 

registre municipal.
• Consell d’infants.

Com es poden presentar?
Omplint una fitxa que es pot trobar:

• A la web municipal.
• Presencialment al SAC.

Quan es poden presentar?
• Fins a l’1 de març de 2017, inclòs. 

mobilitat

InFraestrUctUres | B-124

L’Ajuntament de Castellar ha demanat a 
la Diputació de Barcelona la realització 
d’un estudi per millorar la mobilitat i la se·
guretat viària de la carretera de Sabadell 
(B·124), entre la intersecció amb la carre·
tera de Terrassa (C1415) i els Pedrissos.

Segons explica el tinent d’alcalde 
de Planificació, Pepe González, “la cir-
culació en aquest tram presenta unes 
certes dificultats, especialment en els 
moments d’entrada i sortida de les es-
coles”.  De fet, aquest és l’únic tram del 
nucli urbà assenyalat com a puntualment 
conflictiu per trànsit elevat en els plans 
de mobilitat urbana i de seguretat viària 
del municipi. Per tal de donar solució als 
embussos, l’equip de govern vol “estudi-
ar quines són les millors alternatives 
de distribució del trànsit que ve de la 
carretera i es dirigeix cap al centre del 
municipi”, explica González. 

rotonda als pedrissos

Una de les solucions que es proposa ana·
litzar en aquest estudi és la creació d’un 
rotonda a la intersecció de la carretera de 
Sabadell amb el Passeig, el carrer dels Pe·
drissos i la ronda del Turuguet. “Es tracta 

retenció de vehicles a la intersecció de la B-124 amb la c-1415a. || aRxiu

  redacció

l’estudi abordaria 
la intersecció de la 
B-124 amb la C-1415 
i els Pedrissos 

l’ajuntament demana un estudi de 
mobilitat pel tram urbà de la B-124

d’un punt on conflueixen fins a cinc entrades 
de vehicles, per això necessitem d’un assesso-
rament per estudiar aquesta intersecció com 
a espai principal de distribució del trànsit a 
la part sud del nucli urbà”, explica González.  

camí escolar de joan blanquer

D’altra banda, dimecres passat van començar 
les tasques de redacció del projecte de camí es·
colar de l’escola Joan Blanquer. El camí escolar 
és una proposta que pretén crear uns recorre·
guts segurs per anar a peu a l’escola i que s’es·

tableixen a partir dels itineraris més utilitzats 
per les famílies. L’objectiu és fomentar que els 
infants vagin a peu als seus respectius centres, 
“de manera que el trajecte es converteixi en 
una activitat agradable, segura i que formi 
part de la seva educació com a ciutadans”, 
apunten des de l’Ajuntament. 

El projecte s’elaborarà conjuntament entre 
l’Ajuntament, l’AMPA i l’equip directiu del cen·
tre. Un cop es posi en marxa el camí de l’escola 
Joan Blanquer, Castellar comptarà amb un total 
de cinc camins escolars. 

Demanen a l’Estat 
que aturi el Quart 
Cinturó entre           
Terrassa i Granollers
A través d’una proposta de resolució pre·
sentada per Junts pel Sí, Catalunya Sí que 
es Pot i la CUP, la comissió de Territori i 
Sostenibilitat del Parlament reclama al Go·
vern de l’Estat Espanyol “anul·lar la lici-
tació de la redacció de l’estudi informa-
tiu de la B-40”, és a dir, l’anomenat Quart 
Cinturó entre Terrassa i Granollers, tram 
que afectaria decisivament la mobilitat de 
Castellar del Vallès, un dels pocs municipis 
catalans amb més de 20.000 habitants que 
no té accés a una via ràpida.

A més, el text de la proposta reclama 
de l’Estat espanyol la competència plena 
sobre qualsevol nova infraestructura de 
mobilitat al Vallès com es desprèn del vi·
gent Estatut de Catalunya, amb el correspo·
nent finançament per a poder executar·les.
Finalment, l’acord vol comptar amb els 
Ajuntaments i convida les entitats socials, 
entre elles a la Campanya Contra el Quart 
Cinturó en el procés de redacció del Pla es·
pecífic de mobilitat del Vallès. En aquest 
sentit, des de l’Ajuntament ja s’ha mani·
festat en diverses ocasions l’urgència de 
connectar la carretera B·124 amb la ronda 
Oest de Sabadell i l’autopista C·58, opcions 
que podien ser contemplades pel traçat del 
Quart Cinturó. El diputat de Junts pel Sí, 
i veí de Sant Llorenç Savall, Marc Sanglas 
ha destacat que el Govern ja treballa en la 
mobilitat a la zona i que, per tant, cal atu·
rar aquesta obra. “Demanem al govern de 
Madrid que aturi aquest procés de lici-
tació perquè el Govern de la Generalitat 
ja està treballant un Pla de Mobilitat del 
Vallès que té com a objectiu millorar la 
comunicació viària i ferroviària d’amb-
dues comarques”.  || Redacció

terrItOrI | Parlament
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actualitatcomerç i fires

els Playmobil ‘conquereixen’  Castellar 

les figures de playmobil ompliran l’espai tolrà el dies 18 i 19 de març. || esplay

L’univers Playmobil serà el prota·
gonista de la Fira de col·leccionisme 
Esplay de Castellar del Vallès que 
es farà el 18 i 19 de març a l’Espai 
Tolrà. “Esplay és una marca que 
sintetitza dos conceptes: el tra-
dicional d’un esplai on la gent va 
a fer tallers, creativitat i playmo-
bil”, explica el promotor de la fira, 
Ignasi Puig. L’esdeveniment, pen·
sat com un lleure educatiu en famí·
lia, es concep com un parc temàtic 
amb 8 punts d’interès per al públic: 
una exposició de diorames, una fira 
de col·leccionisme, jocs educatius, 
tallers de creativitat, un photocall, 
inflables i una ruta pels aparadors 
de Playmobil de Castellar. 

Aquest darrer esdeveniment 
comença justament el pròxim 1 de 
març i fins al dia 17 a 24 comerços 
associats a Comerç Castellar.  En al·
guns establiments, hi haurà 12 figu·
res de Playmobil gegants i en altres 
diorames. Comerç Castellar propo·
sa un concurs d’Instagram on resul·
tarà guanyador aquell que pengi en 

el cap de setmana de sant Josep acollirà la Fira de col·leccionisme esplay amb diferents actes

  Jordi rius

primer lloc les fotografies dels 24 co·
merços amb l’etiqueta #comerçcas·
tellarplaymobil. El premi és un val 
per comprar productes a la fira a 
més de dues entrades per accedir al 
recinte. Aquestes 12 figures i algunes 
més estaran disponibles a la zona de 
photocall de la fira.

cOl·leccIOnIsMe | 18-19 De març

Al recinte de l’Espai Tolrà, es 
plantejaran jocs educatius per jugar 
en grup i d’altres en parella o indivi·
dual amb la intervenció  de figures 
Playmobil “a escala humana infan-
til”, puntualitza Puig . Aquí es podrà 
jugar a jocs com el joc de l’oca, jocs 
d’encaixos o les Dames de la Guer·

ra de Secessió. Per fomentar la cre·
ativitat dels més petits, hi haurà els 
tallers de creativitat on es podrà ta·
llar, enganxar, pintar o retallar o ma·
quillatge de fantasia. Entre tots els 
assistents a la fira que omplin una 
butlleta de participació es sorteja·
rà un val de 100 euros en productes 
de Playmobil.

La fira Esplay ja ha estat pre·
sent a  ciutats com Terrassa, Grano·
llers, Tarragona, Olot, Girona amb  
gran acceptació de públic.

una joguina duradora

Per què els Playmobil tenen encara 
tant d’èxit? Bàsicament per dos mo·
tius, apunta Puig: “Playmobil és una 
marca universal amb una gran ca-
pacitat de penetració i  els que ara 
som pares ·entre 30 i 40 anys· vam 
ser els primers usuaris de la marca 
i encara tenim un record d’infan-
tesa molt potent”. 

Playmobil és, segons Puig,  
“una eina molt potent per inte-
ractuar amb els fills” , en aquest 
sentit, la marca “és una fàbrica de 
crear històries i de fomentar la 
creativitat”.  

FOra estOcs | 26 FeBrer

La Fira Fora Estocs i Molt Més, or·
ganitzada per Comerç Castellar, 
amb la col·laboració de l’Ajunta·
ment, torna aquest diumenge. La 
fira s’instal·larà a la plaça d’El Mi·
rador des de les 10 del matí i fins a 
les 14.30 hores. Hi haurà 20 expo·
sitors de sectors tan variats com la
moda, llar, calçat, informàtica, ali·
men ació, accessoris i productes 
naturals. També hi haurà una pa·
rada de refrescos al quiosc que hi 
ha a la plaça d’El Mirador.Els DJ 
del revés ambientaran la fira.

carnaval de comerç castellar

D’altra banda, dotze comerços as·
sociats a Comerç Castellar es dis·
fressaran d’empleats de Duty free, 
en consonància amb la temàti·
ca del carrer Major, que enguany 
serà tot un aeroport . Les botigues 
que  es disfressaran  són CM 62, 
Ambar Tours, Kids & Us, Forn de 
Pa Grané, Luque & Luque, Pastis·
seria Andreví, El racó de la Tapa, 
Espai Lector Nobel, Silvia Moda i 
Complements, Cárnicas Merche. 
Nualart i la Grangeta d’en Roca.  
||  Redacció

Una fira per 
aprofitar 
les últimes 
rebaixes
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TEATRE 
FAMILIAR

Colossal
Teatre Mòbil

Dg. 05/03 – 12 h

Organització: 
Ajuntament + info: www.castellarvalles.cat

política

el Parlament insta a reobrir les 
urgències nocturnes del CaP 

les urgències 

nocturnes 

al cap de 

castellar han 

estat debatudes 

al parlament. 
|| q.pascual

prOpOsta | en Comú PoDem Castellar

Els dies 10, 11 i 12 de febrer es va celebrar a Madrid el 18è Congrés Nacional del Partit Po·
pular, on es van definir les línies polítiques pels propers anys i es va reelegir Mariano Rajoy 
com a president de la formació. Antonio Carpio, president del PP a Castellar del Vallès va 
participar en el Congrés com a compromissari: “Ha estat un honor representar Castellar 
del Vallès i la comarca al Congrés. S’ha consolidat el lideratge de Rajoy i ha quedat clar que 
el PP no és un partit de guerres internes”, va valorar. En la imatge, amb Iñaki Oyarzabal i 
Javier De Andrés del PP basc.  || Redacció

Cap de setmana intens de l’ANC 
de Castellar. Dissabte passat, van 
muntar la paradeta informativa al 
carrer Sala Boadella, per la tarda   
“un bon nombre de socis de l’ANC 
de Castellar es va solidaritzar amb 
els refugiats i va participar en la 
manifestació de Barcelona sota el 
lema ‘Volem Acollir’. Diumenge, 
van fer costat als seus companys 
de Sabadell on van continuar fent 
campanya pel ‘sí’.  || Redacció

pp | ConGrÉs naCional

anc | CamPanYa

Presència castellarenca al 18è Congrés del PP

Cap de setmana 
intens del’ANC

La Comissió de Salut del Parlament va apro·
var dijous passat una proposta de resolució 
lliurada per En Comú Podem Castellar que 
insta el Govern de la Generalitat “a restablir 
de manera immediata les urgències noc-
turnes del CAP de Castellar, garantint el 
servei d’atenció continuada nocturna a la 
població de Castellar i Sant Llorenç Savall 
els 365 dies de l’any les 24 hores del dia”. La 
proposta també demana estudiar la possibi·
litat d’incorporar especialistes i equipament 
per realitzar des d’aquest CAP les visites i pro·
ves diagnòstiques més sol·licitades per la seva 
població de referència, “fet que pot ajudar a 
reduir llistes d’espera i descongestionar el 
Parc Taulí”, segons apunta En Comú Podem. 
En concret, la proposta es va aprovar amb el 
vot afirmatiu de tots els grups del Parlament 
excepte Junts pel Sí, que es va abstenir en el 
primer punt defensant una esmena pròpia i 
votant a favor la segona.

Per En Comú Podem Castellar, aquesta 
aprovació “obre la porta a que en breu es re-

obri el servei nocturn de Castellar, decisió 
que ha creat molt malestar en la ciutada-
nia ja que es va tirar endavant la decisió de 
reduir el servei d’atenció al municipi amb 
una afectació greu a la població vers l’ac-
cessibilitat i proximitat als recursos sa-
nitaris, i que com hem vist en els darrers 
mesos han col·laborat a congestionar enca-
ra més les urgències hospitalàries a l’hos-
pital de Sabadell”.

D’altra banda, i després d’aquesta apro·
vació, els Comuns demanen a l’alcalde de Cas·
tellar, Ignasi Giménez, que es reuneixi amb el 
conseller de Salut, Antoni Comín, “per pla·
nificar la reobertura del servei nocturn d’ur·
gències a Castellar.

Es dona la circumstància que fa dues 
setmanes, Som de Castellar·PSC també va 
informar que s’havia inclòs una esmena al 
pressupost de la Generalitat que demana jus·
tament la recuperació dels servei de gineco·
logia i pediatria al CAP de Castellar els caps 
de setmana.  || Redacció
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patrimoni

El cicle Caminant amb la Història que es va iniciar el setembre passat, 
torna a posar·se en marxa. Després de valorar el seu èxit, s’ha decidit, 
tornar·ho a fer “Vam deixar un temps de marge des de la última ruta 
i com van funcionar molt bé, les hem posat en marxa de nou”, expli·
ca Llorenç Genescà, impulsor i guia del cicle. La primera d’aquest any 
va tenir lloc el 5 de febrer i anava sobre la Guerra Civil a Castellar. La 
segona, la del passat diumenge 19, va ser sobre la Història de Castellar

Fins ara s’oferien quatre rutes: Història de Castellar del Vallès, ruta 
medieval, ruta del modernisme i de la Guerra Civil. Ara però, s’ha afe·
git una altra, sobre l’associacionisme. “El municipi es pot mirar des 
de molts punts de vista i a l’abril estrenarem una cinquena ruta 
sobre l’associacionisme a Castellar. Veurem quin és el passat, els 
ateneus, les entitats culturals, esportives i la vida social des de co-
mençaments del segle fins al franquisme”. 

Les rutes es fan, habitualment, cada quinzes dies, i la temàtica va 
rotant cada diumenge. Fins al juny, hi ha programades 8 rutes, 4 de les 
quals ja estan completes. “La previsió inicial és fer una ruta de dues 
hores, però la característica d’aquestes caminades és fer-les sense 
pressa, gaudint d’allò que tenim proper i respectant-lo. Si s’allar-
ga o en un moment determinat ens ve de gust fer un cafè, el fem”, 
explica Genescà. 

Per participar de les rutes, s’ha de fer una inscripció a caminan·
tamblahistoria@gmail.com o al telèfon 651 846 563. Les visites es fan en 
grups reduïts i tancats, d’unes quinze persones. El preu és de 10 euros, 
8 per als socis Arxiu d’Història de Castellar. La propera ruta amb pla·
ces disponibles és la del 15 d’abril i serà de nou, sobre la Guerra Civil a  
Castellar del Vallès.  || cRistina domene

es reprenen les 
rutes històriques 

“Com el Vallès no hi ha res”. Citant 
els cèlebres versos de Joan Oliver 
Pere Quart, així  va arrencar dijous 
passat la presentació de la darrera 
edició de la revista Descobrir a la Sala 
d’Actes d’El Mirador. El número 228 
de la publicació especialitzada en vi·
atges, dedica un monogràfic de 50 
pàgines als espais naturals del Va·
llès Occidental i Oriental. El repor·
tatge, que porta per títol Vallès Na-
tural, recorre pam a pam els parcs 
naturals de Sant Llorenç del Munt i 
de l’Obac, Collserola, el Montseny · 
del Vallès Occidental · i el Montnegre 
i el Corredor · del Vallès Oriental · .

La periodista Laura Pinyol, que 
realitzar la part que es dedica al parc 
natural de Sant Llorenç del Munt de 
i l’Obac,  i el director de Descobrir, 
Joan Morales, van ser els encarre·
gats de presentar l’edició especial de 
la publicació. Els periodistes van as·
segurar que el reportatge vol “tren-
car mites” al voltant dels vallesos. El 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental i alcalde de Caste·
llar, Ignasi Giménez, també va assis·
tir a la presentació i va reivindicar 
els atractius turístics i naturals de la 
comarca què és el pulmó de Barce·
lona.  “Tenim la imatge què és una 
zona molt urbanitzada i industri-
al, però alhora és també veritat 
què és la zona del país amb més 
espais naturals protegits, espais 
naturals de primera categoria”, 
va apuntar Morales. 

sant llorenç del munt

Un dels trets característics que més 
destaca del parc natural de Sant Llo·
renç de Munt i de l’Obac, del qual en 
forma part una àmplia extensió de 
Castellar, és per al director de Des·

el parc de sant llorenç, 
protagonista a ‘Descobrir’

Joan Morales i laura pinyol, de Descobrir, a la presentació de l’especial. || R.gómez

Imatge d’una de les rutes del passat any. || cedida

la publicació dedica un monogràfic als parcs naturals del Vallès occidental
el cicle amplia l’oferta amb una ruta nova 
sobre l’associacionisme a Castellar

cobrir “que està molt ben integrat” 
amb les poblacions amb les quals li·
mita. En aquest sentit, Morales va 
posar l’accent en la importància de 
crear un model de turisme més sos·
tenible, “que posi en valor la singu-
laritat del territori”. 

Entre altres punts, el reportat·
ge destaca el Marquet de les Roques 
i la cova Simanya, els cingles de Bertí 
i Sant Miquel del Fai, el paisatge de 
la Mola des del coll d’Estenalles o els 
monòlits de pedra roja, el Camí Ral  
o l’Abadia de Sant Llorenç del Munt.  
A més d’un extens reportatge foto·
gràfic, Vallès Natural  recull mapes, 
rutes a peu pel parc natural i també  
propostes gastronòmiques per de·
gustar els productes de proximitat 
del territori i gaudir d’un experièn·
cia turística completa. 

En aquest sentit, per al director 
de Descobrir, el futur passa pel turis·
me sostenible. Concretament, Mo·
rales va detallar que cal assolir un  

MeDI aMBIent | ParC natural VIsItes GUIaDes | Caminant amB la Història

canvi de paragidma per implemen·
tar l’ecoturisme i apostar per la im·
mersió cultural a tots els nivells. De 
fet, el periodista va posar en valor la 
singularitat de la biodiversitat dels 
parcs natural dels Vallès, que són “de 
primer ordre”. “És un espai icònic, 
amb nom i cognoms. Per estimar 
primer has de conèixer, i és per 
això que nosaltres posem el nos-
tre granet de sorra en la consoli-
dació d’un nou paradigma de turis-
me que en lloc d’anar en contra ha 
d’anar a favor de protegir aquests 
espais”, va concloure Morales.

dues dècades de ‘descobrir’
La publicació Descobrir celebrarà 
aquest mes de març el seu vintè ani·
versari. Des de 1997, la publicació s’ha 
especialitzat en donar a conèixer la 
cultura, les tradicions i el paisatge del 
territori català. Amb aquest motiu, 
la publicació ha rebut el guardó Toni 
d’Honor de Taradell.  

 rocío Gómez 
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espai d’entitats castellarenques

cIneFòrUM

+ InFO: www.castellarvalles.cat, 
www.clubcinemacastellar.com

club cinema castellar Vallès

la belle saison (França)
Dia: divendres 24 de febrer
Hora: 21 h
lloc: auditori municipal miquel pont

parís, 1971. delphine, filla de cam-
perols, es trasllada a la capital per 
assolir la independència econò-
mica i dur les regnes de la seva 
pròpia vida. carole té un xicot i viu 
feliçment els inicis del moviment 
feminista. de la seva trobada sor-
geix una història d’amor que de-
sequilibrarà les seves vides en 
topar amb la realitat.

sant antOnI aBat 2017

+ InFO: www.castellarvalles.cat

amics de sant antoni abat

diumenge 26 de febrer
De 8.30 a 11 h: esmorzar per a tot-
hom (4 €; participants a la passa-
sa, gratuït)

12 h: tradicional passada de cava-
lleries i carruatges
13 h: Benedicció a la Font de la 
plaça major. 

De 13 a 14 h: actuació dels caste-
llers de castellar capgirats a la pl. 
d’el mirador

Día De anDalUcía

+ InFO: a/e airesrocieroscastella-
renc@gmail.com; tel. 669 77 09 54

aires rocieros castellarencs

Dia: dissabte 25 de febrer
Horari: de 10 a 17 h
lloc: sala Blava de l’espai tolrà

la proposta, presentada per xavi 
sánchez inclourà les actuacions 
de coros Rocieros, amalia de tri-
ana, Francisco espinosa i el grup 
flamenc son de alba, entre d’al-
tres. també s’ofereix dinar (12 €): 
paella de marisc, pa, beguda, pos-
tres, cafè i licors.

prOJeccIó

+ InFO:
www.castellarvalles.cat  

centre excursionista de castellar

ntB. nubiola, torras i Barberà
Dia: divendres 24 de febrer
Hora: 21 h
lloc: local del cec (c. colom)

Film que narra la personalitat i la 
petjada de tres escaladors a ca-
vall dels anys 60 i 70 del segle xx. 
tots tres plegats van fundar el 
grup cavall Bernat.

1967-2017: 50 anys!

+ InFO:
www.facebook.com/esplaixiribec

colònies i esplai Xiribec

els estius de 1996-1998 i 2007 
vam fer colònies a cal masover 
de la Bertrana. si hi vas partici-
par com a monitor/a, cuiner/a o 
membre de la junta, diumenge 5 
de març al matí ens trobem a la 
Bertrana. sortida en autocar a les 
9 h (pl. major). no cal portar es-
morzar. tornada a l’hora de dinar. 
despesa: 10 €.

confirma assistència respo-
nent l’enquesta a http://bit.
ly/2kiccJK o al tel. 638 17 70 50.

política

Foto de família de la trobada. a la dreta la regidora castellarenca Bea Garcia. || cedida

Les dues regidores del PDeCAT de Castellar, Bea Garcia i Lídia Urrutia, van 
assistir dissabte passat a la constitució del nou Consell d’Acció Municipal 
(CAM) del seu partit. L’acte, que va tenir lloc al CAR de Sant Cugat, va servir 
per elegir com a president del CAM Marc Solsona, alcalde de Mollerussa. A 
través d’un comunicat, el Partit Demòcrata va informar que aquest nou òrgan 
“és el que completa definitivament el desplegament territorial” d’un partit 
que s’estructura, en paraules del president Carles Puigdemont, present en 
la trobada, “de baix cap a dalt”. El president de la Generalitat també va su·
bratllar la importància del paper del món local en el conjunt del país perquè 
“per fer política pels catalans és més important conèixer·los que saber de 
política”. El nou president del CAM, Marc Solsona, va afirmar que “els que 
som al món local és perquè hi volem ser i ens mou la nostra vocació de servei 
a les persones”.  ||  Redacció

pDecat | PolÍtiCa muniCiPal

Castellar participa a la creació del 
Consell d’Acció Municipal del PDeCAT 

El Consell d’alcaldes i alcaldesses del 
Vallès Occidental de dimecres passat 
va aprovar proposar un acord estra·
tègic entre els Consells Comarcals del 
Vallès Oriental i del Vallès Occidental, 
per generar el debat necessari treballar 
conjuntament en determinats àmbits i 
ser lobby davant d’altres administraci·
ons. El Consell d’alcaldes i alcaldesses 

els dos Vallesos descarten
fusionar-se però cooperaran

els dos presidents comarcals, Ignasi Giménez i David ricart. || c. comaRcal

va comptar amb la presència i par·
ticipació del president del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, David 
Ricart, alcalde de Vallromanes. En fi·
nalitzar, el president del Consell Co·
marcal  i alcalde de Castellar, Ignasi 
Giménez, va assegurar que “no exis-
teix un consens territorial bàsic per 
part dels municipis i les ciutats per 

tal que es constitueixi un nou òrgan, 
un nou nivell d’administració i per 
tant, d’entrada això està absoluta-
ment descartat”. 
Dimecres es va presentar l’estudi Les 
oportunitats de desenvolupar polítiques 
conjuntes al territori dels Vallesos, elabo·
rat per l’Institut Cerdà, per encàrrec 
de la Diputació de Barcelona, després 
que les dues comarques ho sol·licitessin. 
Aquest estudi indica quins són aquells 
àmbits on es pot generar una actuació 
estratègica conjunta: política indus·
trial/empresarial, Formació, Ocupa·
ció, Turisme, Infraestructures, Trans·
port públic, Habitatge, Espais naturals, 
Residus i Intercanvi de coneixements.
Giménez va explicar que “l’acord que 
s’ha pres en el Consell d’alcaldes i al-
caldesses és que existeix un potencial 
de col·laboració important entre les 
dues comarques i s’0bre una via de col-
laboració entre les dues comarques”.

 Per la seva banda,  el president del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
David Ricart, ha assegurat que  “aquest 
estudi el que ens ve a dir és quines opor-
tunitats tenim les dues comarques de 
treballar plegats”.  ||  Redacció

cOnsell D’alcalDes | territori
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actualitat

cOnsUM | BanCs

Aquest pròxim dilluns, l’Ajuntament, 
a través de la regidoria de Consum, 
ha organitzat una xerrada sobre un 
tema en plena actualitat: les clàu-
sules sòl. En concret, la conferèn-
cia tindrà lloc a les 7 de la tarda a la 
sala d’actes d’El Mirador i servirà per 
donar claus als consumidors sobre la 
possibilitat de reclamar als bancs els 
diners de les clàusules sòl i d’altres 
clàusules incloses a hipoteques que 
han estat considerades abusives pels 
jutges.   || Redacció

Xerrada 
informativa sobre 
clàusules sòl

InFOrMacIó | 
aDministraCió

Aquest pròxim dimecres  es presen-
tarà públicament el Geoportal de Cas-
tellar del Vallès. L’Ajuntament posa a 
l’abast de la ciutadania aquesta nova 
eina d’informació, un lloc web té com 
a finalitat oferir als usuaris l’accés a 
una sèrie de recursos i serveis basats 
en la informació del planejament i del 
carrerer amb els criteris del nou Pla 
General. La presentació es farà a les 
19 hores a la sala d’actes d’El Mirador 
i comptarà amb la presència dels res-
ponsables tècnics i polítics del pro-
jecte.   || Redacció

Presentació 
del Geoportal 
de Castellar

BreUs

Creix la preocupació pels actes vandà·
lics i les bretolades que s’estan patint en 
els darrers mesos a Castellar del Vallès. 
L’Ajuntament va gastar el 2016 un total 
de 30.415 euros en la reparació d’actes de 
vandalisme a la via pública. Segons ha 
informat la Regidoria de Manteniment, 
l’any passat es van haver de realitzar una 
vuitantena d’actuacions per arranjar els 
desperfectes produïts per conductes in·
cíviques, especialment pel que fa a la ne·
teja de pintades i grafitis.

La meitat d’aquestes actuacions 
van anar a càrrec de l’empresa concessi·
onària de la neteja viària i recollida d’es·
combraries, que va dedicar 40 jornades 
d’oficial i peó amb l’hidronetejadora per 
netejar pintades de contenidors i altres 
espais púbics o façanes d’edificis muni·
cipals. Les altres 40 jornades de repara·
ció d’actes vandàlics van anar a càrrec de 
treballadors de la Brigada Municipal, 27 
de les quals es van dedicar també a nete·
jar grafitis. Segons detalla l’informe de la 
regidoria de Manteniment, alguns espais, 
com la plaça Major, a l’entorn del Casal 
d’Avis, la plaça d’El Mirador i la paret del 
carrer de Sant Miquel s’han hagut de ne·
tejar en més d’una ocasió.

La suma total de la despesa dedicada 
a la neteja de pintades arriba pràcticament 
als 27.000 euros. Els 3.500 euros restants 
corresponen a altres tipus de desperfec·

els actes vandàlics van costar 
30.000 euros l’any passat
l’ajuntament estudia alternatives per evitar la reiteració de les bretolades 
-pintades i destrosses de mobiliari urbà- en punts concret de la vila

Una de les bretolades, el cap de setmana passat, a la plaça Major. || cedida

tes en edificis municipals i mobiliari urbà. 
El regidor de Seguretat Ciutadana i 

Manteniment, Pepe Leiva, admet que “és 
preocupant l’augment dels actes incí-
vics en els darrers mesos, sobretot pin-
tades i destrosses del mobiliari urbà”. 
En aquest sentit, el regidor de Seguretat 
Ciutadana i Manteniment avança que 
l’equip de govern està estudiant fórmu·
les “per poder evitar sobretot aquesta 
reiteració de les bretolades en els ma-
teixos punts” de la població perquè l’es·
tratègia d’anar al darrere reparant el que 
fan malbé no està funcionant.  

 redacció

MOBIlItat | inFraestruCtures

van haver de 
fer des de la 
regidoria de 

Manteniment 
per arranjar 

desperfectes

actUacIOns

80
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podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

opinió

La Patrona de Almería
no quiso venir en barca,
porque como es pequeñica
prefirió concha de nácar.

Como Virgen marinera
prefirió contra de nácar,
y en vez de valles y riscos,
caminos de agua salada.

Te quiero como nadie,
te quise y te querré
y aunque te vayas lejos
nunca te olvidaré.

Añoranza

 Francisco espinosa - poeta andalús

 pDecat de castellar

 Decidim castellar

om diu un antic pro·
verbi grec, “si vols 
educar en Pau primer 
hauràs de conèixer en 
Pau”. Amb aquestes 

paraules, el President Puigdemont il·
lustrava la idea de que el nostre par·
tit neix de les bases i s’eleva cap als 
òrgans d’organització i gestió. Marca 
el seu objectiu de treball en els muni·
cipis, no en va som la primera força 
municipal, i no renuncia a governar 
el país. La nostra proposta per al nou 
país que crearem passa per dotar de 
gran responsabilitat i recursos als 
Ajuntaments.  
El nostre és un partit de base, a partir 
del congrés de creació del PDECat, 
hem anat organitzant i creant dife·
rents òrgans de participació per fer 
arribar la veu dels associats i sim·
patitzants als òrgans de direcció, i 
aquesta és la nostra manera de fer 
a totes les esferes. Per això els nos·
tres consellers i conselleres trepit·
gen contínuament el territori, per 
poder viure de primera ma els sen·
timents de la gent, les necessitats i 
dificultats, així com les esperances. 
Tanmateix tenen sempre la porta 
oberta als regidors i regidores dels 
diferents municipis, per conèixer de 
primera mà les necessitats i mancan·

questa setmana hem 
sabut que el proper 
curs es començarà a 
impartir un cicle for·

C

A

Ens coneixem? 

Benvingut el cicle 
formatiu de Paisatgisme

ces, però també les excel·lències de 
cada municipi.  
És només coneixent les diferents re·
alitats de primera mà, que podrem 
donar una resposta eficient a les ne·
cessitats de cada moment, per això 
des del PDECat de Castellar estem 
creant diferents canals de comuni·
cació amb la ciutadania, amb acti·
vitats obertes a la població on qual·
sevol ciutadà pot participar, com el 
sopar del passat dijous amb en Jordi 
Turull, amb els facebook del partit 
i de les regidores, amb la nova web, 
i amb noves accions que al llarg de 
aquests mesos us anirem proposant, 
perquè si no us coneixem en perso·
na, difícilment podrem saber com 
esteu, què necessiteu, com podem 
acompanyar·vos en les vostres de·
mandes i dificultats, i també com no 
volem saber tot allò que trobeu posi·
tiu, les vostres esperances i desitjos. 
Només coneixent·nos podrem avan·
çar plegats, estem al vostre servei!  

 Gerard Quevedo*

esi...què?”; 
aquesta fou la 
pregunta que la 
immensa majo·
ria dels assis·

tents al darrer ple municipal del 
mes de gener es van fer, després 
d’haver vist l’ordre del dia de la ses·
sió, que incloïa una moció presen·

“R
Resistència a la 
resiliència?

continua a la pàgina 11

En relació a l’agressió que vaig tenir 
el passat dissabte dia 11 d’aquest mes, 
vull agrair a la Policia Local, Mossos 
d’esquadra, ambulància i tot l’equip 
d’urgències del Taulí, la rapidesa 
d’actuació i el bon tracte tan pro·
fessional com humà que vaig rebre.
Gràcies també pel suport que estic 
rebent de familiars i amics.

Nota d’agraïment

 Miquel Juni ramon

matiu de grau superior de Paisat·
gisme i medi rural a l’INS Castellar. 
Sembla increïble que amb només 
6 cursos s’hagi consolidat a Caste·
llar una família completa de cicles 
formatius. En aquest cas, de la fa·
mília agrària. Sobretot perquè no 
són poques les dificultats associ·
ades als cicles formatius d’aquest 
sector (espais de pràctiques, ma·
quinària, formació del professo·
rat...). Això ha estat possible, de 
ben segur, per la bona feina feta 
pels diferents estaments impli·
cats: el Departament d’Educació 
i l’Ajuntament de Castellar. Uns 
amb la contractació de professo·
rat i feina feta per aquest;els al·
tres amb la cessió d’espais i col·
laboracions diverses; i ambdós, 
amb la voluntat política de posar 
les condicions per fer·ho possible.
De lògica, la formació tècnica en un 
municipi ha d’estar fortament vin·
culada al sector professional de la 
zona. D’una banda perquè l’alum·
nat dels cicles formatius ha de fer 
una part important de la seva for·
mació a l’empresa en el mòdul (as·
signatura) de  Formació en centre 
de treball (FCT). D’altra banda per 
què sembla que,mica en mica, el De·
partament d’Educació aposta per 
la FP Dual, cosa que implica que la 
formació a l’empresa agafi més pes. 
I per últim perquè és molt impor·
tant la bona inserció laboral de les 
persones titulades en aquest tipus 
d’estudis tècnics. Així doncs, amb 

la instauració d’aquesta formació al 
poble seria un bon moment per re·
valoritzar el sector agrari en molt 
aspectes. Tindrem un cos de jar·
dineria important; floristes; agri·
cultors/es i ramaders/es;i tècnics/
ques en paisatgisme i medi rural 
formats al poble, amb una bona 
base tècnica i també amb una es·
pecial sensibilitat en l’agroecolo·
gia i la gestió sostenible del medi i 
el territori que són els pilars bàsics 
cap a on tendeix el sector.
És un bon moment doncs, perquè 
Castellar es plantegi com a poble 
fer un pas endavant. Proposem la 
redacció d’un Pla cap a la Sobira·
nia alimentària basat en la creació 
d’un banc de terres protegint el 
sòl agrari envers l’especulació (el 
principal problema per les perso·
nes que es volen dedicar a l’agri·
cultura i la ramaderia és l’accés a 
la terra; fins al punt de fer invia·
bles econòmicament la majoria de 
projectes que es volen iniciar a la 
comarca); la potenciació del con·
sum i l’economia de proximitat i 
ecològic amb mesures concretes 
com podria ser l’assessorament 
i ajuda a les AMPA del municipi 
per reconvertir el serveis de men·
jador en ecològics i de proximitat; 
la creació d’espais d’horta social·
per exemple en  solars en desús 
del poble; impulsar l’ocupació en 
el sector agroecològic vinculant 
l’activitat dels productors i elabo·
radors locals i de proximitat amb 

els restaurants i comerços del mu·
nicipi; entre d’altres. 
La  gestió dels espais verds del 
poble segons criteris de sosteni·
bilitat i la planificació territori·
al en base a l’anàlisi transversal 
dels usos urbans, agrícoles, eco·
lògics i ornamentals dels espais 
també seria un bon moment per 
revisar·los i millorar·los aprofi·
tant que al poble hi ha l’únic ins·
titut de la comarca que ofereix 
aquests estudis.
En definitiva, aquesta pot ser una 
oportunitat per fer de Castellar una 
vila referent en l’àmbit de l’agroe·
cologia i la planificació i gestió sos·
tenible del territori. Aprofitem·ho.

La comunicació femenina, utilitzada 
sovint per les dons, fa servir el dià·
leg per establir vincles o per crear 
un clima positiu. La dona possible·
ment té interès en conèixer si l’altre 
se sent a gust en la seva tasca. Pot ex·
plicar la relació que té amb els seus 
companys de treball, fins i tot amb 
els seus superiors. I després voldrà 
fer aquesta mateixa pregunta al seu 
interlocutor. Cuida i pregunta per 
l’aspecte sentimental.
La comunicació utilitzada sovint 
pels homes pretén saber què pensa 
el seu interlocutor. No els preocupa 
tant saber el grau de satisfacció del 
preguntat. Farà molt ús del pensa·
ment de l’interlocutor. Voldrà saber 
detalls de la feina i avantatges eco·
nòmics del seu amic. No cuida gaire 

Homes i dones ens 
comuniquem diferent

  antoni comas

 nois i noies del cicle superior de 

l’escola el sol i la lluna

Ens interessem 
col·laborant en la 
situació dels refugiats

Durant aquest trimestre els nens i 
nenes de 5è i 6è de l’escola El Sol i 
la Lluna, hem continuat el projecte 
dels refugiats que vam iniciar a fi·
nals del curs passat, després de que 
una mare de l’escola, la Violeta, ens 
expliqués la seva experiència als di·
versos camps de refugiats.

Aquest curs hem volgut saber més i ac·
tuar, col·laborant amb les diferents en·
titats que ajuden a aquestes persones.
En primer lloc ens hem aturat a pen·
sar què vol dir ser refugiat, perquè 
han de fugir dels seus països, quins 
perills s’han trobat, com els podríem 
ajudar, quins prejudicis tenim i a què 
podríem renunciar per acollir·los en 
bones condicions.
Hem vist i conversat a partir dels 
vídeos de vides aturades i hem col·
laborat amb Casa Nostra Casa Vos·
tra, muntant una exposició a l’en·
trada de l’escola, que ens ha portat 
a descobrir la historia d’en Khalaf un 

nen de la nostra edat, que ha viscut 
l’experiència en primera persona.
Ell va haver de recórrer un llarg camí 
, pagant les màfies que s’aprofiten 
dels que volen fugir de les guerres, 
duplicant o triplicant el preu origi·
nal del viatge en unes pasteres que 
no garanteixen que pugin arribar 
amb vida al destí.
Per tenir més informació sobre els re·
fugiats, en el seu trajecte en el mar, 
va venir una noia de Stop Maremor·
tum, l’Andrea, per explicar·nos coses 
sobre el tema. Ens va informar de la 
diferència de preu entre els turistes 
i els refugiats, i vam veure que el cost 

era molt més elevat pels immigrants. 
També ens va explicar que un cop ar·
ribaven, informaven a les seves famí·
lies que ja eren al seu destí.
Des d’aquestes entitats es van orga·
nitzar diferents actes per recaptar 
diners i fer ressò del problema. La 
nostra col·laboració va ser animar 
a la gent que anés a la manifestació 
penjant cartells pel poble.
Hem fet tot allò que ens hem proposat, 
però el problema continua, i podem fer 
més. Des de aquí animem a tothom a 
participar en allò que els sigui possible.

l’aspecte sentimental. Vol saber so·
vint la relació empleat i ‘jefe’.
Estils de comunicació, no sempre, 
però més usualment utilitzat.
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opinió

  laura. || Joan mundet

plaÇa MaJOr

antOn carBOnell
Col•lectiu Pere Quart (CPQ)

iquel Desclot ha pu·
blicat la seva ver·
sió del Cançoner de 
Francesco Petrar·
ca (Arezzo, 1304 – 

Arquà, 1374), en una edició íntegra i 
bilingüe que fa veritable goig de tenir 
a les mans i de llegir. Ha estat una fei·
nada immensa, que ha condicionat 
considerablement la seva vida perso·
nal i professional, perquè ha hagut de 
continuar atenent totes aquelles acti·
vitats i iniciatives que permeten a un 
escriptor com ell sobreviure enmig 
d’una societat que no valora especi·
alment la literatura i la cultura. Però, 
tanmateix, celebrem que hagi tingut 
l’entusiasme i l’afany laboriós neces·
sari per culminar aquesta obra, que 
ens fa sentir orgullosos de comptar 
amb una contribució tan lloable a la 
literatura i a la llengua catalanes. En 
aquests moments, ja s’ha esgotat la 
primera edició i, a les llibreries, hi 
ha arribat la segona. Fa pocs dies ha 
estat notícia que, a Miquel Desclot, li 
ha estat concedit el Premi Ciutat de 
Barcelona de Traducció. I cal esperar 
que li arribin altres reconeixements.
Aquesta edició del Cançoner de Pe·
trarca és la primera completa en llen·
gua catalana i resultava deplorable no 
comptar encara amb una de les obres 
fonamentals de la poesia lírica univer·
sal. I no sols perquè es tracta d’un ve·
ritable clàssic de les lletres de tots els 
temps, sinó perquè és un llibre que cal 
llegir i rellegir amb profunditat, fins i 
tot des de la mirada febrosa i atrafe·
gada del segle XXI. El Cançoner ens 
presenta un home del seu temps (segle 
XIV), Francesco Petrarca, un verita·
ble savi humanista que viu enlluernat 
pels autors clàssics i per la llengua 
llatina, que no es manté aliè als con·
flictes i als esdeveniments de la seva 

Francesco Petrarca, 
mestre d’amor i de vida

M

i urbanitzacions. Avui en dia, la 
implementació de polítiques de 
resiliència ens permetrien pre·
veure i pal·liar, en bona mesura, 
possibles efectes adversos d’epi·
sodis com aquell.
La moció fou aprovada per unani·
mitat, gràcies a la capacitat de di·
àleg mostrada pel grup municipal 
republicà, en renunciar a diversos 
punts de la seva proposta, com ara 
la creació d’una regidoria específi·
ca sobre la matèria, i per l’accepta·
ció de la creació d’un grup de tre·
ball, integrat per tècnics i polítics. 
Això va fer que l’equip de govern 
socialista votés a favor de la moció. 
Ara caldrà endegar un seguiment 
dels treballs d’aquesta comissió, 
per tal que res no quedi en paper 
mullat. Per cert, en aquella ses·
sió, el grup majoritari comptava, 
només, amb 10 dels seus 11 regi·
dors. Si ERC no hagués acceptat 
l’esmena que el govern li plantejà, 
el resultat hauria estat d’empat i 
la decisió hauria quedat en mans 
de l’alcalde. Hauria mostrat, en tal 
cas, la nostra primera autoritat, 
una “resistència a la resiliència”?
* erc castellar

època. Un home que viu amb intensi·
tat l’experiència de l’amor i que la sap 
comunicar amb versos immortals.
El Cançoner ens expressa, també, una 
història d’amor. No a la manera narra·
tiva, sinó a través de sonets, cançons, 
madrigals, sextines i balades que van 
aportant les traces d’aquesta vivèn·
cia amorosa. El 6 d’abril del 1327, Pe·
trarca, que encara no havia complert 
el vint·i·tres anys, va veure una noia, 
oint missa al convent de Santa Clara 
d’Avinyó,  que el va fascinar per la 
seva bellesa. El poeta no ens en dirà 
res més que el nom, Laura. I sabem 
també que mai no va correspondre 
als seus apropaments amorosos. Com 
ha dit Miquel Desclot: “Aquella mis·
teriosa Laura va esdevenir l’eix en·
torn del qual va girar tota la poesia 
d’amor de Petrarca, i finalment un 
símbol de la seva passió humana”. 
El llibre s’estructura en dues parts 

diferenciades. Convencionalment, 
s’ha parlat de poemes “En vida de 
madona Laura” i poemes “En mort 
de madona Laura”. Però és una ma·
nera enganyosa de presentar l’obra, 
perquè la primera part presenta prò·
piament la història d’amor i la segona 
espressa aquell enamorament com 
un error de joventut que pot portar 
el poeta a superar·lo aconseguint la 
perfecció espiritual.
Enmig de les circumstàncies amoro·
ses, Petrarca ens fa arribar una mul·
tiplicitat de sentiments, d’emocions, 
d’observacions, d’imatges… que ens 
enriqueixen i que donen la mesura hu·
mana de l’autor. Així quan el trobem 
“Sol i pensós”, volent·se allunyar del 
brogit i cercant la solitud, però amb 
la convicció que Amor acabarà “en·
raonant amb mi, i jo als seu costat” 
(poema 35). O quan no pot més que 
expressar la commoció del dia que va 

veure Laura i se’n va enamorar: “Be·
neït sigui el dia, el mes i l’any, / l’esta·
ció i el temps, l’hora i el punt, / i el bell 
país, i el lloc on vaig ser junt / als dos 
bells ulls que em fermen en parany; 
[…]” (Poema 61). Perquè l’amor et fa 
sentir alterat, en una mena d’estat fe·
bril que et desconcerta: “i tremo a mig 
estiu, cremo a l’hivern” (poema 132). 
En aquestes situacions, el poeta ha 
de recórrer a l’expressivitat dels con·
traris: “Pau no conec, i no puc moure 
guerra; / temo i espero; cremo i sóc 
de glaç; volo per dalt del cel, i jec a 
terra; / res no estrenyo, i el món re·
tinc al braç. /  […] / Hi veig sense ulls, 
i sense llengua crido; / morir anhelo 
i ajut demano en crida; / m’odio a mi i 
d’algú sóc amorós. // Visc de dolença 
i ric en plany assidu; / igualment em 
desplauen mort i vida; / en tal estat 
em veig, dona, per vós.” (poema 134). 
Més enllà de la història d’amor i del pe·

nediment final que expressa el poeta, 
hi ha al Cançoner una sèrie de versos 
que proclamen la força intensa amb 
què Petrarca experimentava la vida. 
Així, quan al poema 272 deixa anar: 
“Compto si cap dolcesa ha mai tocat  
/ aquest cor trist, […]”. O quan cons·
tata. “Oh temps, oh cel voluble, que 
fugint / a engany duen els dissortats 
mortals, / oh dies més veloços que els 
mestrals, / ja he après dels fraus vos·
tres quin és quin: […]” (poema 355).
A tall de recordatori, divendres 24 de 
febrer (19:30 h), Miquel Desclot pre·
sentarà la seva versió del Cançoner 
a la Sala de Petit Format de l’Ateneu. 
El professor Jaume Aulet introduirà 
l’acte i, a la part final, Nèstor Pinda·
do (baríton) i Carles Blanch (viola de 
mà i tiorba) faran una interpretació 
musical de sonets de Petrarca. L’ac·
te compta amb el suport i l’impuls de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

 Maria antònia puig*

D
Jornades de portes 
obertes als centre  
educatius

preferències i les dels nostres fills i fi·
lles no és una operació senzilla.
Conèixer el mapa escolar de la nos·
tra població ens pot ajudar. 
A Castellar, disposem de  6 centres pú·
blics d’Educació Infantil i Primària, 2 
centres concertats que també impar·
teixen estudis de Secundària Obligatò·
ria i dos instituts públics de Secundària 
Obligatòria que també, imparteixen 
cicles formatius i altres ensenyaments 
post obligatòris. Cada un d’aquest 
centres són únics, singulars i de gran 
qualitat. Amb equips de professionals 
apassionats per l’educació.
En aquest procés és important co·
nèixer totes les escoles o centres de 
secundària (segons us toqui) aprofi·
tant les jornades de portes obertes. 
Deixeu·vos sorprendre per les seves 
realitats: l’estil educatiu, les instal·
lacions, l’equip educatiu, els serveis 
que ofereixen, la participació de les 
famílies i dels alumnes, ...
També hem de saber que cada centre 
té un nombre de places i és un límit que 
cal mantenir per agarantir la qualitat 
educativa. Al moment de prendre la 
decisió us caldrà posar en una balan·
ça les vostres preferències i ser com·
prensius amb les possibilitats que hi ha 

d’entrar o no, al centre pel qual  hàgiu 
optat  i que escriureu en el full de pre·
inscripció per odre de prioritat.
Però en confiança, us he de dir que l’es·
cola ideal pel vostre fill o filla, o no exis·
teix o ho són totes. 
En totes les escoles hi trobareu un 
lloc on els vostres fills/es aprendran 
a construir el coneixement, apren·
dran a relacionar·se amb d’altres, 
on hi trobareu professionals que els 
acompanyaran en aquest procés de 
desenvolupament personal i que 
aprendran a créixer en pluralitat i 
en visions diverses del món. I serà 
en aquesta diversitat on hi trobaran 
la riquesa del saber. Escola i família 
junts en un treball d’equip que por·
tareu a terme al  llarg de l’escolarit·
zació dels vostres fills/es.
Optar per un centre és una qüestió 
de confiança. La millor escola per al 
vostre fill o filla és aquella en la qual 
vosaltres hi podreu confiar. Aquest 
és el que hauria de ser l’ingredient 
indispensable que us permetrà ac·
tuar amb coherència i mirar l’esco·
la, per la qual opteu, com el lloc ade·
quat i “ideal” pels vostres fills i filles.
* regidora d’educació, 

Formació i Ocupació

tada per Esquerra Republicana 
de Catalunya sobre aquesta ma·
tèria. La documentada explicació 
per part del regidor d’ERC Josep 
Maria Calaf ens tragué de dubtes. 
El concepte de resiliència, cada cop 
més implementat en el món con·
temporani, prové d’àrees com la 
psicologia, l’ecologia i la resistèn·
cia dels materials, i consisteix en la 
capacitat humana d’assumir amb 
flexibilitat situacions límit i sobre·
posar·se a elles.
Per tant, la resiliència urbana no 
és altra cosa que l’aptitud de que 
disposen les ciutats per recupe·
rar·se, d’una manera ràpida, dels 
impactes que pateix el sistema, 
amb l’aplicació, entre d’altres, de 
mesures preventives. El mateix 
Calaf es referí a la situació origi·
nada a Castellar pel temporal de 
vent del 10 de desembre de 2014, 
que provocà la caiguda de 150.000 
arbres del terme municipal, entre 
ells l’emblemàtic cedre de la plaça 
major, i nombrosos desperfectes 
materials a polígons industrials 

ve de la pàgina 10

el 23 de març al 4 d’abril 
2017 són les dates anun·
ciades pel Departa·
ment d’Ensenyament 
per realitzar la preins·

cripció al segon cicle d’Infantil i Pri·
mària i a l’Educació Secundària Obli·
gatòria. La preinscripció és el tràmit 
que han de fer les famílies perquè els 
fills o filles siguin admeses per primera 
vegada en un centre educatiu i també 
és el procés que s’ha de fer quan es vol 
realitzar un canvi de centre.
Un bon grup de famílies hauran de 
prendre la decisió d’escollir l’escola o 
l’institut i molt probablement aquesta 
tasca no els serà gens fàcil. Quan se’ns 
presenta aquest dilema ens pregun·
tem: Com puc triar el millor centre  
pel meu fill o filla? Quins són els fac·
tors que he de tenir en compte? I fem 
evident allò que suposàvem: Triar es·
cola és una decisió complexa.
Contemplar les nostres necessitats i 
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tauler d’anuncis Municipal

+ InFO: www.castellarvalles.cat

divendres 24 i dissabte 25 de febrer, 
últims dies!

Veniu a la ludoteca municipal les 
3 moreres (c. sala Boadella) i inter-
canvieu disfresses i complements. 
per cadascun que porteu podreu 
endur-vos alguna de les peces que 
hi trobareu exposades.
 
Recordeu l’horari: divendres, de 17 a 
19.30 h i dissabte, d’11.30 a 13.30 h.

IntercanVI De 
DIsFresses

+ InFO: www.castellarvalles.cat/
formulariagenda 

+ InFO: 
www.castellarvalles.cat

si ets una entitat, centre educatiu, 
partit polític o qualsevol altre ens, 
col·lectiu i/o privat, pots anunciar a 
l’agenda d’activitats de l’actual i del 
web municipal qualsevol activitat 
sense ànim de lucre que organitzis 
i que sigui oberta a tota la població. 
només cal que omplis el formulari 
que trobaràs a www.castellarvalles.
cat/formulariagenda. 

amb motiu de la i duatló de 
carretera i el i campionat de 
catalunya de policies i bombers, 
dg. 26 de febrer, de 9 a 12 h, es 
tallarà el trànsit a la ronda de llevant 
i l’autobús c1 (sabadell-castellar) 
tindrà un recorregut alternatiu 
des de la parada del c. tarragona 
per pedrissos, passeig i ctra. 
sentmenat fins a la parada de la 
dona acollidora. a més, l’expedició 
de les 13.30 h (pl. calissó) pot 
acumular retards.

aGenDa weB MUnIcIpal
I l’actUal 

aFectacIOns 
trànsIt DUatló 

FeM DIssaBte!

+ InFO:
www.castellarvalles.cat

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

properes setmanes:

Ds. 04 de març, 
parc de canyelles
Ds. 11 de març, 
pl. del Forjador

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

Dies: del 28 de febrer al 3 de març
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, tota la setmana 
farem circuit de motricitat i 
piscina de boles. i dimecres 1, 
també per a famílies amb infants de 
totes les edats, inclosos els menors 
de 3 anys. el mateix dimecres el 
grup de grans farà dinàmiques 
d’educació emocional. qualsevol 
tarda podeu quedar-vos a jugar i 
demanar informació. 
1a sessió gratuïta.

tallers setManals De 
la lUDOteca 

actualitat

Un passadís ple d’estrelles i de focus 
penjats al sostre donava la benvin·
guda divendres passat als visitants 
a l’escola Emili Carles·Tolrà. A l’edi·
fici de cicle inicial, una mena de pho·
tocall convidava l’alumnat a fer·se 
fotos. Tota aquesta decoració for·
mava part de la cloenda de les Jor·
nades de descobriment que enguany 

Benvinguts al món del cinema!

els alumnes aprenent a fer un curt amb la tècnica de l’stop Motion. || J. Rius

l’escola ha dedicat al món del cinema. 
“Vam decidir entre tots la temàtica 
i es pot dir que hem aconseguit la 
implicació de pares i mares, a més 
dels alumnes”, subratlla la direc·
tora de l’escola, Maria Rosa Mulas. 

Equips formats per alumnes 
de diferents cursos visitava els dos 
edificis de l’escola, situada al carrer 

Doctor Portabella. Mentrestant, en 
una altra aula, l’alumnat visionava els 
resultats dels curts que han enregis·
trat les darreres setmanes amb una 
baieta i un pal de fregar com a prin·
cipals protagonistes.

A l’edifici dels més grans, es 
podia experimentar amb diverses 
tècniques com l’Stop Motion o d’al·
tres precursores com les ombres 
xineses o el Flick Book. En un altre 
dels passadissos hi havia la possi·
bilitat de fer creacions artístiques 
mitjançant ordinadors i càmeres. 
També hi havia murals sobre la his·
tòria del cinema i fins i tot unes tau·
les amb reproduccions de guardons 
fets amb fang.

 “Ha estat una gran experi-
ència, perquè hem pogut portar 
experts, com l’avi d’un alumne 
que ens ha explicat la història del 
cinema i els alumnes han pogut 
aprendre molts recursos, que és 
una mica del que es tractava amb 
aquestes jornades”, explica Mulas. 
A la tarda,  va ser el torn dels pares 
i mares que van visitar el centre per 
comprovar allò que els fills havien 
après al voltant del món del cinema.

 || Redacció

eMIlI carles-tOlrà | JornaDes De DesCoBriment sUccessOs | reBuiG a la ViolènCia masClista

l’emili Carles-tolrà dedica  les Jornades de descobriment al setè art

Condemna per l’assassinat d’una veïna de 
Santa Perpètua a mans de la seva exparella

L’Ajuntament de Castellar s’ha sumat als actes de rebuig pel darrer as·
sassinat masclista patit a Catalunya que van tenir lloc dimecres passat al 
migdia a tot el país. En aquesta ocasió, la mort s’ha produït a la població 
vallesana de Santa Perpètua de Mogoda: la víctima és una dona de 34 anys 
que els Mossos van trobar morta la nit de dimarts passat amb diverses fe·
rides d’arma blanca. L’autor del crim ·que tenia una ordre d’allunyament· 
s’ha lliurat a la policia i ha quedat detingut. El detingut tenia dos judicis 
pendents des de fa mesos per haver amenaçat la víctima i haver trencat 
una ordre d’allunyament. La víctima, de 34 anys, estava molt implicada 
al municipi i militava a CCOO. Aquest és el segon cas de mort per violèn·
cia masclista en el que portem d’any a Catalunya.   || text i Foto:  Redacció
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aquest diumenge, 1er Duatló 
de carretera de castellar

els triatletes d’elit Francesc godoy, 
miquel Blanchart i dolça ollé seran 
la principal atracció de la 1a edició de 
la prova castellarenca que aquest 

diumenge a partir de les 9:30 ocu-
parà la zona de colobrers. exhibici-
ons de bike-trial a càrrec de l’escola 
de trial ‘el Bixu’, ambientació mu-
sical i diverses zones per poder se-
guir la cursa seran alguns dels prin-
cipals atractius pel públic assistent.

alan rovira arrenca la 
temporada amb victòria

tot i no poder completar una pre-
temporada del tot bona, alan Ro-
vira ha tornat a la competició amb 
una victòria a la primera prova dis-

putada a taradell de la copa osona. 
el del club Bike tolrà va participar 
en les zones de nivell vermell, dues 
categories superiors al que li perto-
ca per edat, marcant 15 peus, dos 
menys que el segon classificat, 
martí Riera i el tercer, Àngel Batlle.

Jairo Díaz i Dani Quesada celebren el gol davant del can rull. || a.san andRés

la ue Castellar es postula per l’ascens

La UE Castellar segueix amb el seu 
imparable ascens a la taula, després 
d’haver superat al Can Rull Rómulo 
Tronchoni per 1 a 0. El segon classifi·
cat no va poder amb els de Juan Anto·
nio Roldán, que van mostrar la millor 
versió de joc a la primera part.

La visita del Can Rull al derbi del 
Vallès era una complicada revàlida per 
l’equip local, en un partit on la victòria 
es feia necessària després dels resul·
tats favorables al grup quatre de Se·
gona Catalana. Després de la derrota 
del Sant Quirze al camp de la Funda·
ció Terrassa 1906 (3·2), els de Roldán 
tenien l’oportunitat d’escalar, com a 
mínim, una posició a la taula i salta·
ven a la gespa del Pepín Valls amb la 
intenció d’aprofitar·ho.

El camp es regava en dos cicles 
·cosa que no es fa gairebé mai· per 
aprofitar la velocitat per les bandes 
d’homes com David López o Jairo Díaz, 
assistits des del centre del camp per 
Dani Quesada i Carlos Silva. Els pri·
mers minuts de joc eren els millors 
de la temporada i el setge dels blanc·i·
vermells a la porteria del carrer Suïs·
sa era imparable, amb una possessió 
de més del 80% del temps.

Amb la batuta de la mà de Que·
sada i Silva, el trident ofensiu format 
per López, Jairo i Víctor León arriba·
va amb facilitat a la porteria defensa·
da per Òscar Esteban, que s’havia de 
lluir en diferents sortides.

Silva rematava de cap una cen·
trada al minut nou que obligava a l’es·
tirada del porter sabadellenc, evitant 
el primer dels castellarencs.

 un solitari gol de Jairo Díaz enfront el Can rull rómulo tronchoni situa els castellarencs en tercera posició

 albert san andrés

A mesura que passaven els mi·
nuts, el ritme anava caient i el ren·
diment físic es veia afectat, tot i que 
l’equip local seguia amb una alta pos·
sessió i portant el ritme de joc. 

La tensió es deixava veure al 
camp als últims minuts, en un partit 
on cap dels dos contendents es podia 
donar el luxe de perdre els tres punts.

Tot i la insistència, el marcador 
arribava amb empat a zero al descans i 
amb la incertesa de com pagaria l’equip 

local el desgast físic a la segona part.
La segona part no canviava gaire 

els papers del domini, però ambdós 
equips començaven a desenvolupar el 
seu futbol més característic: el Caste·
llar seguia tocant i el Can Rull destru·
ïa el joc a partir del mig camp, aprofi·
tant transicions ràpides per arribar a la 
porteria d’Ollé. El joc s’estabilitzava i es 
convertia en una anada i tornada, però 
cap dels dos equips gaudia d’ocasions 
clares de perill, en una lluita per man·

tenir el control del centre del camp.
‘Juanan’ Campos i ‘Nando’ Cáliz 

donaven descans a Silva i López al 64, 
per donar fluïdesa a la zona interior, 
on el desgast i les faltes visitants obli·
gaven a Roldán a reforçar el seu equip.

Jairo era protagonista en dues ju·
gades consecutives, la primera a rema·
tar alta una centrada de Quesada i dos 
minuts després, al 67, per demanar un 
penal dubtós. El davanter de Sabadell 
deixava la banda per centrar·se més, a 

la recerca del gol de la victòria. Un gol 
que arribava al minut 78, en rematar 
novament de cap una pilota col·locada 
des de l’esquerra per Quesada.

Es feia justícia a l’esforç dels del 
Pepín Valls, que només havien d’aguan·
tar 12 minuts de pilotes penjades de 
l’equip de la ciutat veïna. Ollé salvava 
l’empat al 83 amb una estirada de llibre 
i ‘Juanan’ intentava ampliar l’avantat·
ge un minut després, però el marcador 
ja no es mouria més.

Els tres punts es quedaven a Cas·
tellar i col·loquen a l’equip en tercera 
posició, ja que el tercer classificat, el 
Sabadell Nord, queia al minut 85 amb 
el Berga a casa (1·2) .

“La victòria més important 
sempre és l’última, però aquesta era 
molt important per no perdre les op-
cions de lluitar per la part alta. Ara 
que l’objectiu de la salvació matemà-
tica ja és a prop, podrem fixar-nos al-
tres objectius més grans” ha explicat 
el tècnic Juan Antonio Roldán. “Els 
primers 25 minuts hem estat molt 
superiors i possiblement han estat 
els millors de la temporada. Sabíem 
que ells són poderosos en el joc aeri 
i directe, però hem sabut defensar 
molt bé i gairebé no han tingut oca-
sions” ha afegit.

A banda del joc col·lectiu, amb el 
gol, Jairo Díaz ja és el segon màxim go·
lejador de la lliga amb 15 gols, només 
superat amb un més per Oriol Anglada 
del Cardedeu i aconsegueix trencar el 
monopoli de l’equip del Vallès Oriental.

Els de Roldán tornaran el qua·
tre de març contra el Sant Quirze, en 
un altre partit vital en les aspiracions 
d’aconseguir plaça de promoció d’as·
cens a Primera Catalana.  
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Xerrada sobre 
clàusules sòl
A càrrec d’AICEC-ADICAE, 
Associació d’Usuaris de 
Bancs, Caixes 
i Assegurances de Catalunya

Dia: dilluns 27 de febrer
Horari: 18 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador

Organització: Oficina 
Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC)

Ampliem el termini d’inscripció!
I a més, pots fer:
Taller de reforç de gramàtica
Taller de pronoms febles

Horari d’inscripcions:
Matins d’11 a 13 h i 
tardes de dl., dt. i dj. de 17 a 19 h

Cursos presencials i semipresencials 

esports bàsquet

BàsQUet | CoPa CatalunYa

el Castellar s’emporta el duel de cuers 

El pavelló Puigverd va veure com el 
CB Castellar superava al CB Vilade·
cans · Sant Gabriel (71·64) en el duel 
fratricida entre els dos cuers del grup 
2. Els de Carles Company sumen la 
tercera victòria de la temporada i 
queden a dues del descens directe i 
a tres de sortir de la promoció.

El duel dels despropòsits es ju·
gava Castellar, on els locals s’enfron·
taven al Viladecans, els dos pitjors 
equips de la categoria, en un inici er·
ràtic pels dos equips, tot i que els lo·
cals van saber portar la veu cantant 
per guanyar 13 a 11 al primer quart, 
un període marcat per les errades en 
tir i on cap dels dos conjunts sembla·
va voler la victòria. Als primers cinc 
minuts, el marcador reflectia un 6 a 
2 favorable als de casa, que es feien 
els amos del rebot defensiu amb un 
José Miranda pletòric sota cistella.

Al segon període, el Viladecans 
pujava una marxa més i agafava el 
primer avantatge del partit només 
començar, gràcies a un parcial de 
2 a 10. Els castellarencs trencaven 
l’estadística amb un triple d’Albert 
Germà, que els apropava a només un 
punt (22·23), però l’equip verd respo·
nia de la mateixa manera per arribar 
al descans cinc pel davant (26 a 31).

El tercer quart era el de les al·
ternatives al marcador, amb la ràpida 
reacció dels groc·i·negres, però cap 
dels dos equips aconseguia marxar 
de més de dos punts i el Viladecans 

 els groc-i-negres s’allunyen del descens directe en guanyar al CB Viladecans (71-64) en un partit molt lluitat

era l’únic conjunt capaç d’arribar als 
40 punts. Un tanteig que demostra·
va la falta d’encert sobre el parquet 
dels dos equips. Per a més problema, 
Company perdia Lluís Tejedor per 
lesió i sense Ricard Checa a la con·
vocatòria, només quedava de base 
Adrià Hernández i el júnior Arnau 
Collell, que gaudia de minuts per 
donar descans al primer.

Amb 39 a 40 s’arribava a l’úl·
tima part, on el Castellar comença·
va a anotar des de 6,75 per posar·se 
per davant. Norbert Caldera cuina·
va una jugada de quatre punts, des·
prés d’anotar triple i rebre una per·
sonal, deixant al seu equip a només 
un punt (43·44) i Miranda empatava 
a 48 poc després des del perímetre.

Tot i això, el Viladecans sabia 
fer front a la situació i no deixava 
marxar al marcador als homes de 
Carles Company, que perdien per 
eliminació Albert Germà, una peça 
clau a l’equip, quan encara faltaven 
gairebé cinc minuts.

Amb els dos equips en bonus, el 
Castellar desnivellava la balança del 
seu costat des dels 5,80 metres, acon·
seguint cinc punts de renda abans 
d’entrar en un últim minut etern, on 
un estratosfèric Marc Algar ·el mi·
llor del seu equip· decidia el partit.

“La victòria no ha estat fàcil. 
A més sense tenir al Ricard Checa, 
al Lluís Tejedor i al Jordi Navar-
ro i a més de l’Adrià recuperant-se 
d’una lesió, hem de valorar molt la 
feina dels sots-21 que han jugat, 
tant el Gabriel Santiveri com l’Ar-

nau Collell. No era fàcil aconseguir 
la victòria. Hi havia molts nervis 
a les dues bandes, però hem gua-
nyat” va explicar Carles Company 
en finalitzar el partit. 

La victòria però no pot servir 
per relaxar·se i el tècnic assenyalava 
que “tenim l’average perdut amb el 
Viladecans i no podem permetre’ns 

 albert san andrés

José Miranda va quallar una bona actuació i va ajudar el seu equip tant ofensivament com defensiva. || a. san andRés

més d’una errada. Potser ens dóna 
tranquil·litat per visitar al Ciutat 
Vella la pròxima setmana i per se-
guir treballant, ja que perdent tants 
partits seguits, a vegades es fa di-
fícil, però no ens podem adormir”.

Aquest 71 a 64, permet agafar 
aire als groc·i·negres, que sumen per 
fi una nova victòria després de supe·

rar al Bàsquet Sant Boi a finals de de·
sembre (80·73), sumant la primera 
de l’any 2017 i la tercera de la tem·
porada, tenint dues de marge amb 
l’última posició de descens directe.

Una última posició que ocupa el 
Viladecans amb només una victòria, 
en una lliga dominada al capdavant 
pel CB Esparreguera i el CB Roser. 
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Més info i inscripcions: SAC (El Mirador)
Dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h; de dt. a dj. de 8.30 a 19 hMés informació: www.elmiradorcastellar.cat  

INFORMÀTICA

NOVES TECNOLOGIES

EXPRESSIÓ CORPORAL

ALTRES PROPOSTES

Ofimàtica
De l’01/03 al 15/05, 
dl. i dc. de 17.30 a 19 h
Preu: 70 € (56 € amb dte.)

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

Il·lustració
Del 07/03 al 09/05, 
dt. de 17.15 a 19.15 h
Preu: 60 € (48 € amb dte.)

Stop Motion
Del 02/03 al 04/05, 
dj. de 17.15 a 19.15 h
Preu: 60 € (48 € amb dte.)

Fotos i vídeos al teu mòbil
Del 09/03 al 16/03, 
dj. de 18 a 19.30 h
Preu: 10 €

Tai-txi
De l’01/03 al 28/06, 
dl. i dc. de 9.30 a 10.30 h
Preu: 25 €/mes (20 €/mes amb dte.)

Anàlisi de pel·lícules
Del 06/03 al 15/05, 
dl. de 19.30 a 21 h
Preu: 40 € (32 € amb dte.)

Nous cursos! 

Inici: març 2017

Inscripcions obertes

esports

El FS Farmàcia Yangüela Castellar 
no va poder superar al Canet FS (7·4) 
en el segon partit del ‘tour’ del mes 
de febrer, on s’enfrontarà als quatre 
primers classificats del grup 1 de Ter·

la ‘taronja mecànica’ 
no pot amb el líder (7-4)

el porterJosep Maria Martínez va anotar un gol contra el canet. || q. pascual

segona derrota consecutiva dels de Borja Burgos en lliga

cera Divisió. Els de Borja Burgos no 
van poder donar la sorpresa contra 
un rival que ja suma quatre victòri·
es consecutives en lliga, on és líder 
empatat a 43 punts amb el Futsal 
Aliança de Mataró.

El local Víctor Jiménez obria el 
marcador al minut nou de partit i no 

FUtsal | 3a DiVisió

era fins al 17 que Iván Sequera acon·
seguia l’empat, després que l’equip 
taronja aguantés l’embat inicial dels 
del Maresme.

Poc durava l’alegria, ja que a la 
següent jugada Juan Diego Murillo 
tornava a avançar l’equip d’Antoni 
Farreras. A més, per desesperació 
de Burgos, Sequera era expulsat per 
vermella directa.

La desestabilització de l’equip 
en els últims minuts de la primera 
part, era aprofitada pels verds, que 
marxaven al descans amb un 4·1, 
amb gol als últims segons de Joan 
Sánchez.

Quatre minuts trigava l’equip a 
rebre el cinquè gol, el segon del comp·
te particular de Murillo, però l’amor 
propi i la lluita dels de Burgos donava 
com a recompensa un nou gol (5·2), 
anotat per Víctor Del Olmo.

Miquel Soler i Arnau Estrada 
anotaven al minut 37, en dues juga·
des consecutives. Manel López feia el 
tercer per als castellarencs a dos mi·
nuts d’acabar, maquillant el resultat. 
La nota curiosa del partit la posava 
el porter Josep Maria Martínez, que 
anotava l’últim gol del partit (7·4).

Tot i la derrota, el FS Castellar 
segueix en 13a posició a sis punts del 
descens de categoria i en la 20a jor·
nada, podrà prendre oxigen enfron·
tant·se a l’Arenys de Munt al Joa·
quim Blume. Com en el cas del futbol, 
aquesta setmana l’equip descansarà 
pel Carnestoltes.  

  albert san andrés

Els dos equips del RC Castellar van aconseguir la victòria aquest cap de 
setmana en les seves respectives lligues. L’equip Sub·14 aconseguia su·
perar per 16 a 39 al GEiEG gironí, mentre que el primer equip sumava la 
cinquena victòria consecutiva als despatxos, ja que l’Alella alineava a més 
tres jugadors de divisió d’honor.

Els més petits del club viatjaven fins a Girona per enfrontar·se al 
GEiEG, en partit ajornat de la tercera jornada, aprofitant el descans de la 
lliga. L’equip entrenat per Juan ‘Wallace’ va aconseguir una nova victòria 
sense pal·liatius i ja ocupa la sisena posició a la taula amb un balanç de 2/3.

Pel que fa al primer equip, el combinat de l’Anoia·Castellar s’enfron·
tava a l’Alella, que inicialment guanyava el ‘match’, després d’alinear a 
nou jugadors de Divisió d’Honor, quan només es pot inscriure a tres per 
ser una categoria menor. Evidentment, la experiència més gran decanta·
va el partit de part visitant.

El recurs presentat davant de la Federació Catalana de Rugbi dona·
va la raó als locals unes hores després i amb un 37·13, el combinat dirigit 
per Diego Pereira sumava la cinquena victòria consecutiva, mantenint·se 
invicte aquesta temporada, per seguir al capdavant de la lliga juntament 
amb el Ripollès RC, els dos empatats a 25 punts. Tercer és el Manresa RC 
‘B’ amb 24 i l’Alella es despenja en quarta posició amb 16 punts.  || a.s.a.

Ple de victòries del
RC Castellar en lliga

l’equip sub-14 del rc castellar va aconseguir la victòria a la lliga. || cedida

rUGBI | 3a Catalana
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Jordi Torrents, sisè als 3.000
el castellarenc es defensa a la perfecció a 
salamanca en una cursa guanyada per adel mechaal

La visita al líder de Primera Catalana va saldar·se amb 
una contundent golejada (8·2) a l’equip de Fidel Truyols. 
L’HC Castellar no va tenir opcions durant els 50 minuts 
de partit. Tot i la derrota, l’equip surt de places de des·
cens directe per millorar l’average amb l’Amposta, des·
prés de caure golejats (7·2) a Mollet.

Els granes, que arribaven de sumar un punt al 
derbi contra el Sentmenat, no van poder contra el rival 
més poderós de la categoria, que encapçala la taula amb 
un punt per sobre de Vila·seca (43) i tres sobre Bell·lloc 
(41). Els de Truyols van sofrir a les seves carns el joc dels 
del Baix Camp. Els de Castellar tindran l’opció de lluitar 
per aconseguir la victòria d’aquí a dues setmanes, quan 
rebin la visita del Mollet HC, rival directe en la lluita per 
la salvació al grup B de 1a Catalana.  || a. san andRés

El Reus Ploms no 
dóna opció (8-2)

Després de la desil·lusió als campionats junior de Gallur (Madrid), Jordi Torrents tornava a 
competir, aquesta vegada als campionats absoluts nacionals en pista coberta. Tot i ser el com·
petidor més jove dels 12 en carrera, l’atleta del FC Barcelona va seguir el ritme imposat pel 
grup, mantenint·se en la part central. A tres voltes pel final, Adel Mechaal (8:19,57) s’escapa·
va sense donar opcions a la resta i el grup s’estirava més, quedant el castellarenc en la lluita 
per la cinquena posició. Finalment, Jesús Ramos (8:20,24) era segon després de l’exhibició de 
Mechaal i Fernando Carro (8:20,49), tercer. Torrents (8:22,95) entrava en sisena posició, just 
pel darrere de Sebastián Martos i Carlos Mayo.  || a. san andRés

atletIsMe | CamPionats D’esPanYa

HOQUeI patIns | 1a Catalana

la torreta - cardedeu 2-4
molletense - les Franqueses 2-3
terrassa 1906 - sant quirze 3-2
sabadell nord - Berga 1-2
caldes m. - Roda de ter 2-1
Bellavista m. - matadepera 1-1
Ue castellar - can rull 1-0
sallent - san lorenzo 2-2
gironella - Vic Riuprimer 2-2

calafell - caldes m- 4-9
Reus Ploms - HC Castellar 8-2
mollet - amposta 7-2
Valles - Bell-lloc 3-4
Ripollet - igualada 6-2
sant cugat - Vila-seca 1-4
sentmenat - cambrils 10-5
sant Feliu - Juneda 6-3

lliçà - aliança m. 3-4
Vacarisses - pineda m. suspès
canet - Fs castellar 7-4
sant cugat - centelles 4-4
sant Joan V. - montsant 0-3
premià - montcada 4-6
isuR - arrels 5-9
Fe grama - arenys 4-4

cB castellar  - Viladecans 71-64
Roser - salle Reus 81-58
lluïsos - esparreguera 71-73
sant Boi - alpicat 69-80
salou - sese 68-60
torreforta - collblanc B 82-71
ciutat Vella  - cantaires 73-77

FUtBOl FUtBOl sala BàsQUet HOQUeI patIns
seGona Catalana · GruP iV · J22 terCera DiVisió · GruP i, J 19 CoPa CatalunYa · GruP ii · J17 Primera Catalana · GruP B · J19

Fc cardedeu 47 22 14 5 3
can Rull Rt 41 22 13 2 7
Ue castellar 39 22 10 9 3
cF sabadell nord 39 22 12 3 7
Fc sant quirze V. 37 22 11 4 7
les Franqueses cF 37 21 10 7 4
Fc matadepera 33 22 9 6 7
ud molletense 33 22 10 3 9
ce Berga 32 22 9 5 8
ce sallent 30 22 9 3 10
Vic Riuprimer RFc 30 21 8 6 7
cFa gironella 30 22 8 6 8
terrassa Fc 1906 27 22 7 6 9
ud san lorenzo 26 22 7 5 10
Bellavista milán 23 22 6 5 11
cF caldes montbui 20 22 5 5 12
ce Roda de ter 17 22 5 2 15
cF la torreta 9 22 3 0 19

canet Fs 43 18 14 1 3
aliança mataró ce 43 19 14 1 4
F lliçà d’amunt 39 18 13 0 5
Fe grama 35 19 11 2 6
ce Vacarisses 34 18 11 1 6
Fs montsant 30 19 8 6 5
isuR Fs 29 19 8 5 6
cFs montcada  28 19 9 1 9
Fs sant cugat  26 19 8 2 9
premià de m. cFs 26 18 8 2 8
aeFs arrels 25 19 7 4 8
Fs castellar 21 19 6 3 10
ae centelles  18 19 5 3 11
sant Joan de V. Fs 15 19 5 0 14
cFs arenys de m. 11 19 3 2 14
Fs pineda de mar 7 17 2 1 14

cB esparreguera   17 14 3
cB Roser  17 14 3
cB salou  17 13 4
cB cantaires tortosa 17 11 6
sese  17 11 6
ad torreforta  17 10 7
salle Reus  17 9 8
aec collblanc B  17 9 8
cB ciutat Vella  17 8 9
lluïsos de gràcia   17 6 11
cB alpicat   17 6 11
Bàsquet sant Boi   17 4 13
cB castellar  17 3 14
cB Viladecans   17 1 16

classIFIcacIó  pJ pG ppclassIFIcacIó pt pJ pG pe pp classIFIcacIó pt pJ pG pe pp classIFIcacIó pt pJ pG pe pp

cn Reus ploms 44 19 14 2 3
cH Vila-seca 43 18 14 1 3
cp Bell-lloc 41 19 13 2 4
igualada Hc 37 19 11 4 4
caldes m. 34 19 10 4 5
Hc sentmenat 31 19 10 2 7
cHp sant Feliu 29 19 8 5 6
ll-llista Juneda 28 19 8 4 7
pHc sant cugat 25 19 7 4 8
cH Ripollet 24 19 7 3 9
mollet Hc 19 19 5 4 10
cp calafell 17 18 5 2 11
Hc castellar 16 19 4 4 11
cHp amposta 16 19 4 4 11
Hc Valls 15 19 4 3 12
cambrils cH 8 19 2 2 15

FUTBOL (UE Castellar)

DIssaBte 26 febrer
partits a fora
12:00  masquefa  Fc -  amateur B

BÀSQUET (CB Castellar)

DIssaBte 25 febrer
pavelló puigverd
18:00   sènior B – sant quirze Bc

partits a fora
20:30  sabadell sud cB -  sots 21 

DIUMenGe 26 febrer
partits a fora
12:00    cB ciutat Vella -  sènior a  

aGenDa
setmana Del 24 FeBrer al 2 De març

VÒLEI (FS Castellar vòlei)

DIssaBte 25 febrer
pavelló puigverd 
10:45   juvenil B  – aee dolors mallafrè
12:30    infantil   – ue salle girona
20:30   sènior fem  – ae sandor

partits a fora
16:00  cV cubelles -  cadet fem 
17:00    cV santpedor -  sènior  
17:45    cV cubelles -  juvenil a fem 

HOQUEI  (HC Castellar)

DIVenDres 24 febrer
partits a fora
20:45  ce arenys de m. -  infantil B
21:00  cp sant Ramon -  aleví a

DIssaBte 25 febrer
partits a fora
11:30    sferic -  infantil a
15:00  cp tordera -  benjamí a

DIUMenGe 26 febrer
pavelló Dani pedrosa
10:00   iniciació a – cp Voltregà
11:00   iniciació B – ue Horta
12:00   escola a – palau

partits a fora
10:00  cH mataró –  benjamí B
10:30  molins de Rei -  prebenjamí
16:30  Fc martinenc -  aleví B

EXCURSIONISME (CE Castellar)

DIUMenGe 26 febrer
Grup de senders

xii memoRial isidRe caBedo
passejada pels entorn 
de la nostra vila.
sortida: a les 8:00 h del matí al parc 
de colobrers alzina del casajuana.
anirem fins a l’ermita romànica de 
sant pere d’ullastre, passant per 
una barraca reconstruïda que porta 
el nom de Josep Vidal. seguirem cap 
a can moragues i després pel torrent 
de colobrers, en direcció a can 
pagès i a can garriga. travessarem 
el riu Ripoll i caminarem pel seu 
costat fins el torrent de Ribatallada, 
després enfilarem a sant Julià 
d’altura. una mitja hora de descans 
i retornarem al Ripoll visitant la 
pedra dels tres termes, retornant 
al punt se sortida pel camí del 
marsol i el polígon de can carner.

distancia 15,5 km.
durada: 5 h i mitja aproximadament.

TENNIS TAULA (ATT Castellar)

DIUMenGe 26 febrer
partits a fora
11:00  cardedeu - 1ª
11:00    castelldefels – 2ªa
11:00    cpp igualada - 2ªB
11:00    ctt sallent - 3ª

ATLETISME (DimensionTri)

DIUMenGe 26 febrer
pista d’atletisme del 
parc de colobrers
09:30   1a duatló de carretera de 
castellar del Vallès, fins les 12:30h
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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)

· Mosso/a magatzem
· Especialista estructures metàl·liques i caldereria
· Assessor/a energètic/a
· Lampista oficial 1a
· Brodador/a marcatge en vinil
· Sushiman
· Cuiner/a
· Cambrer/a
· Auxiliar de fleca – oficial 2a
· Netejador/a particular
· Pintor/a industrial
· Responsable comptable
· Oficial de mecanització de peces
· Soldador/a
· Comptable-fiscal
· Comercial
· Responsable departament laboral assessoria
· Fresador/a

Setmana del 16 al 22 de febrer
Es necessita:

cultura

el primer bateig de sant antoni abat
 els tres tombs es preparen per  desfilar pels carrers de Castellar del Vallès, aquest diumenge que ve

La tradicional Passada de SantAn·
toni Abat es prepara per aquest diu·
menge, 26 de febrer. Aquest any, com 
a novetat, l’església de Sant Esteve ha 
cedit la figura de Sant Antoni Abat. 
L’abanderada serà, aquest 2017, Ra·
quel Juárez Llorca; les cordonistes, 
Abril Pelegrín Juárez i Yaiza Reina 
García, i la capitana, Yolanda Gar·
cía Matheos.

L’activitat arrencarà a les 8 del 
matí a l’Hípica Catafau. “Allí, les 
abanderades oferiran, com ja és 
tradició, cafè i coca per als socis 
i participants a la festa, al car-
rer Pare Borrell, cantonada amb 
el carrer Girona”, diu Montse Ra·
fart, presidenta dels Amics de Sant 
Antoni Abat de Castellar.

De 9 a 11 hores, s’oferirà un es·
morzar per a tots els participants 
a la Passada al carrer de Bergue·
dà. S’allargarà fins a les 11.30 hores. 
A les 12 hores és prevista la sortida 
de la Tradicional Passada, que en·
guany compta amb 150 cavalls, amb 
les diferents disciplines hípiques i 
tradicions.

Hi haurà participants de diver·
ses poblacions catalanes: Bigues i 
Riells, La Roca del Vallès, Polinyà, 
Sabadell, Sentmenat, Sant Llorenç 
Savall, Sant Quirze del Vallès, Caldes 
de Montbui, Les Franqueses, entre 
d’altres. “Com ja és tradicional, la 
comitiva de Sant Antoni anirà en-
capçalada per la Banda i Majoret-
tes de Castellar”, afegeix Rafart. El 
recorregut serà el següent: Carrer 
de Berguedà, Ronda de Tolosa, car·

  Marina antúnez rer de Barcelona, Jaume I, Prat de la 
Riba, Catalunya, Barcelona, avinguda 
de Sant Esteve, carrer de Sant Pere 
d’Ullastre, carretera de Sentmenat, 
Bonavista, Caldes, plaça Vella, car·
rer del Centre, Passeig Tolrà, Gene·
ral Boadella i Font de la Plaça Major. 

A les 13 hores, hi haurà la be·
nedicció a la font de la plaça Major, 
a càrrec del mossèn Joaquim Fluri·
ach. La comitiva seguirà pel carrer 
Major avall, plaça Calissó, carretera 
de Sentmenat, carrer Passeig, Pare 
Borrell, Barcelona i, de nou, Bergue·
dà. De les 13 a les 14 hores, hi haurà 
actuació dels Castellers de Castellar 
· Capgirats a la plaça d’El Mirador.

Es preveu finalitzar la Passada 
de Sant Antoni a les 14 hores “amb 
el repartiment dels obsequis als 
participants a la festa, davant de 
la casa de la família Tantinyà, al 
carrer Pare Borrell”. L’entitat vol 
agraïr la cooperació de Casé, Prat 
torras, Carnicas Merche, Agrosans, 
La Botigueta del Castell, Lainurvi, 
Mas Umbert, Pastisseria Andreví, 
forn de pa Grané, Fruites Vila·Bor·
rull, bar L’Estaca, i Frutos.

passada de tapes

D’altra banda, i per tercer any conse·
cutiu, els paradistes del Mercat Mu·
nicipal de Castellar del Vallès s’afe·
geixen a la festivitat amb la proposta 
que porta per nom ‘Passada de tapes 
del Mercat Municipal’, que s’iniciarà 
a les 11 hores i que finalitzarà a les 14 
h, aproximadament. 

El grup de combo d’Espaiart, 
All Times Band, participarà d’aques·
ta iniciativa oferint un concert a les 
12.30 hores, a l’espai del Mercat.  

primer concurs  
de Fotografia 

+ sant antOnI aBat

Enguany, s’ha obert el I Concurs de 
Fotografia Amics de Sant Antoni Abat, 
per animar a la participació de tothom 
durant la jornada de diumenge. Qui  
vulgui, pot optar-hi. Com a màxim, 
es pot presentar una fotografia per 
participant, que penjarà al Facebook 

dels Amics de Sant Antoni Abat de 
Castellar del Vallès. Per identificar 
l’autor de la fotografia, qui pengi la 
imatge haurà d’incloure un comen-
tari  posant “Autor: nom i cognoms”. 
D’aquesta manera, els menors i 
qui no tingui Facebook també hi 
poden participar. El jurat estarà 
format per un membre de la junta, 
un professional de la fotografia i una 
persona vinculada al món del cavall. 
Els Amics de Sant Antoni Abat es 
reserven el dret de la publicació de 

totes les fotografies presentades.  El 
veredicte tindrà lloc un mes després 
de la celebració de la festivitat de 
Sant Antoi Abat. Els premis seran els 
següents:  Primer premi, publicació 
de la fotografia al cartell de l’any 2018, 
diploma i un passeig amb carruatge 
per a dues persones a l’Hípica 
Catafau; segon premi, diploma i una 
classe d’equitació a la Hípica Catafau; 
tercer premi, diploma i una classe 
d’equitació a la Hípica Catafau. Els 
premis poden quedar deserts. 

Imatge del sant antoni abat que l’església de sant esteve ha cedit a l’entitat en motiu de la passada de sant antoni. || cedida

Diumenge es projecta la 
pel·lícula ‘Un monstruo 
viene a verme’

aquest diumenge, a les 16.30 h i a les 
18.45 h es projecta la pel·lícula ‘un 
monstruo viene a verme’ a l’auditori 

municipal.  el film està dirigit per José 
antonio Bayona i protagonitzat per 
lewis macdougall, sigourney Wea-
ver, Felicity Jones, liam neeson, toby 
Kebbell, geraldine chaplin, entre d’al-
tres. Ha estat premiada als gaudí i als 
goya en diverses categories. 

Una recepta per llepar el 
plat i menjar-se’l

aquesta setmana, les noies de quins 
Fogons fan un plat clàssic presentat 
d’una manera ben divertida. es trac-
ta d’una sopa de ceba que es serveix 

en un bol casolà, fet de massa de pa. 
una  recepta molt fàcil que ens apro-
parà a la cuina francesa i amb la qual 
triomfarem en els sopars amb famí-
lia o amics. Ja la podeu veure al web 
de l’actual,  al Facebook de quins Fo-
gons i al canal de youtube de l’actual. 
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culturateatre

Mònica plana i Mònica clarà interpretant un text de caterina albert . || q. pascual

etc | lleGiDes

Monòlegs 
punyents de 
Víctor Català
El 2016 es va celebrar l’any de l’escrip·
tora Caterina Albert, qui va comen·
çar la seva trajectòria literària sota el 
pseudònim de Víctor Català. El passat 
cap de setmana per iniciar el cicle de 
Llegides de l’Esbart Teatral es va re·
cuperar un muntatge estrenat al no·
vembre a la Biblioteca Antoni Tort. 

Una lectura dramatitzada dels monò·
legs teatrals La Tieta i La Infanticida.

Sense dubte, una oportuni·
tat per deixar·se emportar per l’art 
d’aquesta obra dramàtica i, especial·
ment, per les paraules escrites per la 
seva autora, Caterina Albert. L’am·
bientació fosca de l’escenari, única·
ment amb un focus de llum enfocant 
la persona que llegia va permetre en·
trar en l’atmosfera primer de La Tieta 
i després de La Infanticida, uns textos 
plens de soledat i dramatisme, sobre·
tot en el segon. La lectura expressi·
va i sentida de Mònica Clarà, amb La 
Tieta, i de Bet Tena, amb La Infanti-
cida, va ser necessària perquè l’es·
pectador interpretés aquestes obres.

Una lectura que a mesura que 
avançava anava colpint al seu oient 
i li feia sentir el mateix que el perso·
natge. Un bon recurs, va ser interca·
lar tres peces musicals amb la veu 
de Mariona Roca i Mireia Sans, qui 
també les acompanyava de la guitar·
ra. Les cançons anaven lligades a la 
temàtica de la lectura i així posaven el 
punt de clausura després d’escoltar el 
text. Una manera d’avivar les parau·
les narrades i donar·los més sentit.

La intenció del muntatge era 
reconèixer el monòleg com a un bon 
gènere teatral. Una acció que també 
volia Caterina Albert i que, en aquesta 
ocasió, va ser Mònica Plana qui ho va 
defensar fent de Víctor Català.  ||  a.p.

es tres òperes més co·
negudes que van crear 
conjuntament Mozart i 
Da Ponte s’han unit per 

crear  Trilogia MozArt -Così fan dei 
Furbi. Concretament es tracta de Così 
fan tutte, Don Giovanni i Les noces de Fí-
garo. Una combinació que aconsegueix 
acostar al públic al gènere operístic 
cantat a cappella, d’una manera cuida·
da i acurada, alhora que crítica, desen·
fadada i amb una bona dosi d’humor.

L’amor és la temàtica central 
del muntatge i l’inici també de la 

L

crònica

direcció: Gemma Beltran

títol: ‘trilogia Mozart’

intèrprets: llorenç González, Marc 
pujol, Queralt albinyana, anna 
Herebia i David Marcè

lloc: auditori Municipal

Hora: 20.30 h

dia: 18 de febrer de 2017

la companyia Dei Furbi en plena representació de la trilogia Mozart dissabte passat . || q. pascual

DeI FUrBI | auDitori

Una bona dosi d’òpera 
i sentit de l’humor

funció amb la primera de les òperes 
representades, Così fan tutte. Dues 
parelles de joves passegen dins una 
galeria d’art on observen una peça 
d’art que recorda una faldilla gegant. 
El propietari de la galeria però, para 
una trampa a les noies per mostrar 
als nois si serien capaces d’anar·se’n 
amb un altre i fer·los veure així la 
fragilitat de les relacions amoroses.

Seguidament, aquesta faldilla ge·
gant que servia d’obra d’art a la prime·
ra òpera, passa a ser el lloc de trobada 
entre Don Giovanni i Doña Anna en 
un dels episodis del muntatge operís·
tic Don Giovanni, en què aquest ha de 
fugir després de forçar la noia i assassi·
nar el seu pare. Els embolics de faldilles 
de Don Giovanni passen a ser els pro·
tagonistes, qui reconeix que no pot evi·
tar enamorar·se de moltes dones. Una 
qüestió que s’utilitza per fer·ne comi·
citat amb una llista de conquestes que 
el protagonista ha fet arreu d’Europa.

Tot seguit, es desencadena a una 
versió de Les noces de Fígaro, on la fal·
dilla gegant pren forma d’arc de color 
blanc. Vestits de camperols, són els ma·
teixos actors els que presenten l’òpera 
i en fan una pinzellada interpretant els 
diferents papers que hi apareixen i fent 
una narració de les accions. Finalment, 
es retorna a Don Giovanni on aquest 
acaba sent engollit per l’infern.

Trilogia MozArt sorpèn, sobretot, 
per la qualitat de les veus a cappella, però 
també per la comicitat amb què es pre·
senta i per l’ús de la faldilla com a recurs 
per convertir·se en diferents escenaris 
i objectes de l’obra.  ||  a.paReRa
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Presentació del 
Cançoner de 
Petrarca. Traducció 
de Miquel Desclot

Introducció de Jaume Aulet (professor UAB)
Lectura i comentari de poemes del Cançoner a 
càrrec de Miquel Desclot
Música de sonets de Petrarca amb Nèstor Pinta-
do (baríton) i Carles Blanch (viola de mà i tiorba)

Dia: divendres 24 de febrer 
Horari: 19.30 h · Lloc: Sala 
de Petit Format de l’Ateneu

Organització: Ajuntament

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

Escriu un conte o poema d’una llar-
gada màxima d’un foli dinA4 i porta’l 
a la Biblioteca o bé envia’l a l’a/e mi-
mopm@diba.cat. Tens temps de l’1 al 
29 de març.

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

Dv. 31 de març - 18 h

Biblioteca Antoni Tort

DIA 
INTERNACIONAL 
DEL LLIBRE INFANTIL

cultura literatura

El proper dijous, 2 de març, a les 
20 hores, la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort obre de nou un Club 
de lectura de novel·la. En aquesta 
ocasió, al voltant de l’obra Emma, 
de Jane Austen. És una novel·la pu·
blicada el 1815 que narra les aventu·
res romàntiques de la protagonista 
fent d’alcavota dels seus coneguts, 
mentre ella jura que mai es casarà. 

Publicada en tres volums i de·
dicada a l’aleshores príncep Jordi 
IV del Regne Unit, va ser un dels 
grans èxits de l’autora.

Un dels temes principals, d’al·
tra banda també comú en tota l’obra 
d’Austen, és el paper de la dona en 
la societat del segle XIX, en què el 
matrimoni determina en gran part 
el seu futur i sembla l’única sortida 
possible per aconseguir la felicitat 
i l’aprovació pública.

Jane Austen critica la subor·
dinació de la dona; però, en canvi, 
el personatge que sempre apa·
reix com a positiu és un home, Mr. 
Knightley, que educa la seva futura 
dona traient·li vicis com criticar els 
altres o fantasiar, per aproximar·la 
al bon judici i als afers domèstics. 

La classe social determi·
na qualsevol intercanvi possible. 
Emma rebutja barrejar·se amb 
gent inferior, admira les persones 
ben posicionades. Els pobres són 
dignes de llàstima, però mai hi ha 
una reivindicació social. La descrip·
ció dels costums socials suposa un 
retrat crític de l’època georgiana, 
però sense l’afany revolucionari 
de moviments posteriors.  || m.a.

Club de lectura 
de novel·la a 
la Biblioteca

BIBlIOteca | literatura

Dijous 16 de febrer, l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, el tintent d’al·
caldia d’Empresa, Cultura i Innova·
ció, Jaume Collboni, van presidir la 
cerimònia de lliurament dels Premis 
Ciutat de Barcelona 2016, enguany, 
amb l’entrega de 20 guardons.

El Premi de Traducció en Llen·
gua Catalana va ser per al poeta i tra·
ductor castellarenc Miquel Desclot, 
que va recollir el premi amb gene·
rositat i va adreçar  unes paraules 
d’agraïment als assistents, iniciant 
l’oratòria amb el sonet número 35 
del Cançoner de Petrarca, obra per la 
qual ha estat guardonat. “Agraeixo  
el suport rebut per la família du-
rant tots aquests anys,  pels amics 
i col·legues, que m’han fet costat i 
confiança, a les institucions que hi 
han col·laborat, als membres del 
jurat i al consistori”.

Desclot va afegir  que “han vol-
gut reconèixer el resultat d’un es-
forç tan temerari”. Per finalitzar la 
intervenció, Desclot va apuntar en·
cara: “Gràcies, també, a l’espectre 
pacient de ̈ Francesco Petrarca”.

Considerant aquest premi i 
també la llarga trajectòria professi·
onal de Miquel Desclot, el municipi 
de Castellar del Vallès ha volgut re·
conèixer la seva persona. Per aquest 
motiu, aquest mateix divendres, 24 
de febrer, s’ha programat un acte per 
reconèixer públicament l’esforç de 
Desclot per aquesta traducció mag·
nífica d’una de les obres cabdals de la 

reconeixement a un Premi Ciutat de Barcelona

Guardonats amb els premis ciutat de Barcelona. el primer, a l’esquerra, el traductor i poeta Miquel Desclot. ||  cedida

Castellar dedica avui un acte a miquel Desclot, guardonat recentment per la traducció de Petrarca

literatura occidental de lírica amoro·
sa, el Cançoner de Petrarca. Per pri·
mera vegada, traduïda íntegrament 
al català. L’acte de reconeixement 
castellarenc tindrà lloc a la Sala de 
Petit Format  de l’Ateneu, a les 19.30 
hores, i és obert a tothom. 

S’iniciarà amb la presentació de 
la traducció del Cançoner a càrrec de 
Jaume Aulet, professor de la UAB i 
membre del Col·lectiu Pere Quart.

La manifestació literària segui·
rà de la mà del mateix Miquel Des·
clot, que farà la lectura i comentari 

lIteratUra | ‘Cançoner’ De PetrarCa

d’alguns poemes de l’obra de Petrar·
ca. A continuació, es podrà gaudir de 
la interpretació musical de sonets de 
Petrarca a càrrec de Nèstor Pinda·
do (baríton) i Carles Blanc (viola de 
mà i tiorba).

La selecció musical dels intèr·
prets es basarà en l’obra composta 
el segle XVI, quan hi va haver una 
eclosió de l’obra de Petrarca (recor·
dem, un poeta del segle XIV). A més, 
es podran comprar els llibres  de la 
traducció del Cançoner de Frances·
co Petrarca que la Llibreria Vallès 

  Marina antúnez

posarà a disposició de qui en vul·
gui adquirir.

El Cançoner en català és un 
patrimoni indiscutible. Recull 366 
poemes, que segueixen un calen·
dari ocult. Comencen un 6 d’abril, 
justament el dia que es creu que va 
morir Crist. El primer poema és 
l’enamorament per Laura, la ins·
piradora dels poemes. “L’últim 
és de la Mare de Déu, l’amor es-
piritual amb el que acaba, des-
prés de la follia d’amor de tants 
anys”, deia Desclot. 
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Consulteu les bases a www.lactual.cat
i a www.castellarvalles.cat

Presentació de propostes fins al 24 de març 
a l’a/e. microrelats@castellarvalles.cat 

IV PREMI DE LITERATURA 
BREU L’ACTUAL
Microrelat i poesia breu

Tema: Lliure
Categories:
Juvenil (joves nascuts entre 
1999 i 2002 –només microrelat-)
Adulta (més de 18 anys 
–microrelat i poesia breu-)

Premis per categoria:
1r: llibre electrònic valorat en 100 € aprox.
2n: val de 60 € en llibres* 
3r: val de 30 € en llibres* 
I la publicació dels textos a L’Actual del 
divendres 28/04
*Llibreria Vallès o Espai Lector Nobel

Extensió màxima:
Microrelat: 
300 paraules
Poesia breu:
500 paraules

d’11 a 14 h
Amb l’actuació 
d’ Espaiart Castellar, 12:30 h

Diumenge 
26 de 
febrer 

cultura

Aquest dissabte, de 10 a 17 hores, 
a la Sala Blava de l’Espai Tolrà es 
commemora el Dia d’Andalusia, en·
guany dedicat a la província d’Alme·
ria. “Volem arribar a homenatjar 
les 8 províncies andaluses, vam co-
mençar l’any passat amb l’home-
natge a Granada”, aclareix Montse 
Da Silva, presidenta de l’Associació 
Cultural Aires Rocieros Castella·
rencs, l’entitat organitzadora.

un dia que posa l’accent a almeria

el Dia d’andalusia 
homenatja una de 
les vuit províncies 
andaluses

  Marina antúnez

DIa D’anDalUsIa | CeleBraCió

amalia de triana actuarà al Dia d’andalusia. ||q. -pascual

“Amb Almeria s’ha establert 
històricament un estret lligam 
amb Barcelona des d e l’any 1147”, 
diu  Da Silva. D’aquest passat en par·
larà l’historiador, escriptor i perio·
dista Francisco Gutiérrez La Torre, 
originari d’Adra, “un poblet a prop 
de la ciutat de Almeria”.

Actualment, viu a Sabadell i 
forma part de la Casa Almería Bar·
celona i de la Federación Andaluza 
de Comunidades. 

Entre altres apunts, comentarà 
que “un fill del compte Berenguer 
va anar a Almeria a defensar la ciu-
tat i allà es va enamorar d’una al-
merienca. Després van tornar ple-
gats a Barcelona”, apunta Da Silva. 
L’objectiu és que es conegui aquest 
lligam entre ambdós pobles, “tant 
els andalusos que no ho saben com 
pels catalans que tampoc”.

Per a la celebració del Dia d’An·
dalusia s’han convidat diverses per·
sonalitats polítiques i institucionals, 
entre ells, els tinents d’alcalde Miguel 
Ángel Castellón Rubio i Juan José 
Alonso Bonillo, Alberto Fernández 
Díaz (PP), Maribel García (secretà·
ria de Ciutadania, Solidaritat i Coo·
peració · PSC), l’ANC Castellar, au·
toritats i partits locals.

La Missa Rociera oficiada pel 
mossèn Joaquim Fluriach inicia·
rà l’acte, “que enguany comptarà 
amb un mural de la Mare de Déu 
del Rocío”. Gabi Ruíz presentarà 
l’esdeveniment i el cor de l’entitat 
cantarà a la missa. Hi haurà actu·
acions de Amalia deTriana (copla), 
Francisco Espinosa (poeta), Grupo 
Flamenco “Son de Alma” i José Ruíz 
(Baile Caballo). La festa finalitzarà 
amb un dinar de paella de marisc. 

Moment de l’obra ‘In the Heights’, als salesians sabadell. || HeldeR

teatre | saBaDell

Intèrprets 
castellarencs a 
‘In the Heights’

El 17 de febrer, es va estrenar als Sale·
sians Sabadell, al Passeig de Sant Ole·
guer, s/n, ‘In the Heights”, un musical 
amb lletra i música de Lin·Manuel Mi·
randa i llibret de Quiara Alegría Hudes. 
Es podrà veure fins al 26 de febrer. de 
la mà d’Escènics · Training Actoral II.

Compta amb participació de 15 
actors i actrius, alguns d’ells caste·
llarencs: Adri Mena (director musi·
cal) i Carlos Lecegui i Gerard Porto·
lés (actors que interpreten Benny i 
Graffitti Pete).

La història se centra en la vida 
d’un grup de persones d’origen llatí 
en el barri de Washington Heights 
a Nova York en el transcurs de tres 
dies. “És un musical que transmet 
molt bon rotllo, molt agraït i diver-
tit”, diu Alejandro Ruz, que interpre·
ta el personatge principal, Usnavi. 

Una de les característiques 
d’aquest espectacle és que els ac·
tors canten “rapejant”. “Cap de nos-
altres ho havia fet mai abans, i és 

realment difícil, fer rap en català”. 
Les escenes són cantades, per tant, 
la lletra de la cançó és el diàleg dels 
personatges, gairebé tota l’estona. 

 Usnavi és el personatge princi·
pal, “un immigrant de la Repúbli-
ca dominicana que va quedar orfe 
i que és adoptat per la  iaia Clau-
dia”, afegeix Ruz. L’objectiu d’aquest 
personatge és reunir diners per tor·
nar a casa. Té una bodega on serveix 
cafè. Al barri és on interactuen els 
personatges.

El muntatge va guanyar el 
premi Tony com a millor musical 
del 2008, per primer cop es pot veure 
en català, amb la traducció, adapta·
ció i direcció d’Irene Garrido.  ||  m.a.
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DestaQUeM eXpOsIcIOns

agenda del 24 de febrer al 5 de març

DiVeNDreS 24
17 h · prOpOsta
Danses d’en carnestoltes
amb Bufanúvols
Pl. d’el mirador
organització: ajuntament

17.30 h · prOpOsta
arribada oficial d’en 
carnestoltes, rei del carnaval
Pl. d’el mirador
organització: ajuntament

19.30 h · presentacIó
cançoner de petrarca. traducció 
de Miquel Desclot
+ info.: Pàg. 20

21 h · cIneMa
la belle saison
+ info.: Pàg. 08

21 h · prOJeccIó
ntB. nubiola, torras i Barberà
+ info.: Pàg. 08

22 h · Festa
nit de Festa carnavalera 2017
sala Blava de l’espai tolrà
organització: Deejays del revés
 
 
 
DiSSABte 25
10 h · prOpOsta
“aeroport internacional”
C. major
organització: botiguers, voluntaris i 
veïnat del carrer major

D’11 a 17 h · prOpOsta
Día de andalucía
sala Blava de l’espai tolrà
org.: aires rocieros Castellarencs

17 h · prOpOsta
concentració de carrosses,
comparses i xarangues
C. de Portugal
organització: ajuntament

17.30 h · prOpOsta
rua de carnaval
Consulteu recorregut a la pàg. 2

 
19.30 h · prOpOsta
Final de la rua de carnaval i 
truitada popular
+ info.: Pàg. 2
 
 
 
DiUMeNGe 26 

9.30 h · espOrt
I Duatló de carretera de 
castellar del Vallès, i Campionat 
de Catalunya de policies i bombers
Pistes d’atletisme municipals 
(sortida i arribada)
org.: Dimension Club triatló

De 10 a 14.30 h · cOMerÇ
Fira Fora estocs i molt més!
+ info.:Pàg. 4

D’11 a 14 h · prOpOsta
3a passada de tapes del 
Mercat Municipal
+ info.: Pàg. 12

12 h · prOpOsta
passada de sant antoni abat
+ info: www.castellarvalles.cat 

16.30 h i 18.45 h · cIneMa
Un monstruo viene a verme
+ info.: Pàg. 23

18 h · Ball
Gran ball de disfresses 
amb Grup leyenda
sala Blava de l’espai tolrà
organització: amics del Ball de saló

 
 
DiLLUNS 27 
 
18 h · cOnFerÈncIa 
les clàusules sòl de les hipoteques 
+ info.: Pàg. 14

 

DiMArtS 28  
 
19 h · prOpOsta 
ple municipal 
Ca l’alberola 
organització: ajuntament 

 
20 h · prOpOsta
club de lectura en anglès read & 
chat: “the Guardian” 
Biblioteca municipal antoni tort
organització: Biblioteca municipal
 
 
 
DiMeCreS 1 
 
09.30 h · sOrtIDa 
caminada saludable 
sortida des de la porta del CaP 
organització: Àrea Bàsica de salut 

19 h · presentacIó 
presentació del Geoportal de 
castellar del Vallès 
+ info.: Pàg. 23
 
 
 
DiJoUS 2 
 
20 h · prOpOsta 
club de lectura de novel·la: 
“emma” 
Biblioteca municipal antoni tort
organització: Biblioteca municipal

 
 
DiVeNDreS 3 
19 h · InaUGUracIó
exposició “retrospectiva de 
Domènec triviño. 1989-2016”
sala Polivalent i espai sales
d’el mirador
organització: ajuntament

19 h · prOpOsta
reunió informativa per a nous 
col·lectius de Vilabarrakes
local de “la Kantera” (era d’en 
Petasques)
organització: Vilabarrakes 

20.30 h · cIneMa 
la reina de españa 
amb l’assistència del director, 
Fernando trueba 
reserva d’entrades a www.caste-
llarvalles.cat/inauguraciobram
auditori municipal
organització: Comissió Bram!

DiSSABte 4 
 
11.30 h · cOntes 
Once Upon a time 
ludoteca municipal les 3 moreres 
org.: idiomes Castellar i 
ludoteca municipal 
Col·laboració: Biblioteca municipal 

20.30 h · MÚsIca 
concert BraM! Musical: 
Històries a l’aire 
reserva d’entrades a www.caste-
llarvalles.cat/concertbram 
auditori municipal
organització: Comissió Bram!

22.30 h · Ball 
Gran Ball de carnestoltes
amb camelot 
sala Blava de l’espai tolrà
org.: Pas de Ball i tot Ballant
 
 
 
DiUMeNGe 5 
 
10 h · sOrtIDa 
caminant amb la Història per 
castellar: Història Medieval 
Places exhaurides 
org.: Caminant amb la Història 

11 h i 16 h · prOpOsta 
40è aplec de la sardana 
recinte Firal de l’espai tolrà
organització: asaC

12 h · teatre 
teatre familiar: colossal, 
amb teatre Mòbil 
+ info. : Pàg. 6

18 h · Ball 
Ball amb Xarop de nit 
sala Blava de l’espai tolrà
organització: amics del Ball de saló

18.45 h · cIneMa 
sing street 
auditori municipal
organització: Comissió Bram!

pel·lícula ‘la belle saison’
divendres 24 · 21 h

avui divendres es projecta la pel-
lícula ‘la belle saison’ , dirigida 
per catherine corsini, a l’audito-
ri municipal. l’any 2015, als premis 
césar, la pel·lícula va ser nominada 
a millor actriu (de France) i actriu se-
cundària. (lvovsky). parís l’any1971, 
delphine coneix a carole. la pri-
mera filla d’uns pagesos se’n va a 
viure a la capital per trobar la inde-
pendència econòmica i fer la seva 
pròpia vida, la segona té nòvio i viu 
feliçment els començaments del 
moviment feminista. a delphine, 
misteriosa i reservada li agraden 
les dones. carole ni es planteja 
aquesta possibilitat. de la seva tro-
bada neix una història d’amor que 
desequilibrarà les seves vides a 
l’hora de xocar amb la realitat.

retrospectiva 
dedicada a 
Domènec triviño
divendres 3 · 19 h

el pintor castellarenc 
domènec triviño protagonit-
za una exposició retrospetiva 
de la seva obra entre 1989 i 
2016, un recull que permetrà 
observar l’evolució d’aquest 
curiós artista. la cita és a la 
sala polivalent i espai sales 
d’el mirador.
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www.castellarvalles.cat

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal
Dg. 26 de febrer

Un monstruo 
viene a verme

DRAMA FANTÀSTIC
Versió en castellà • 2016
Durada: 108 min
País: Espanya
Direcció: J. A. Bayona
Intèrprets: : Lewis MacDougall, Sigour-
ney Weaver, Felicity Jones, Liam Nee-
son, Toby Kebbell, Geraldine Chaplin, etc.

16.30 h i 18.45 h

Sinopsi: Després de la separació dels seus pares, 
Connor, un noi de 12 anys, s’haurà d’ocupar de dur 
les regnes de la casa, ja que la seva mare està ma-
lalta de càncer. Així, intentarà superar les seves 
pors i les seves fòbies amb l’ajuda d’un monstre.

Presentació 
del Geoportal 
de Castellar 
del Vallès

Dimecres 1 de març – 19 h
Sala d’Actes d’El Mirador

Vine a conèixer el mapa 
interactiu del municipi

Una eina que permet posar a 
l’abast de la ciutadania infor-
mació sobre el territori:

• Carrerer i espais d’interès
• Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM)
• Mobilitat i transport
• Gestió de residus
• ...i molt més

Organització:
Ajuntament de Castellar del Vallès

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

lOla

ODette

lOlO

raça: X  ·  Pèl: mig ·  sexe: femella
en adopció des d’octubre de 2015

raça: X ·  Pèl: curt  ·  sexe: femella
en adopció des de juny de 2016

raça: X ·  Pèl: curt  ·  sexe: mascle
en adopció des d’octubre de 2015

sóc a calDes anIMal

aDOpta’M

 edat: desconeguda

edat: desconeguda

edat: desconeguda

FarMàcIes De GUàrDIa 
 
 
DiVenDres 24 yanGÜela
DissaBte 25 casanOVas
DiumenGe 26 casanOVas
Dilluns 27 perManyer
Dimarts 28 GerMà
DimeCres 29 VIlà
DiJous 30 eUrOpa
DiVenDres 31 VIcente
DissaBte 1 yanGÜela
DiumenGe 2 yanGÜela 
 

 
Farmàcia casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
 
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
 
Farmàcia Germà
937 158 678 · Balmes, 57
 
Farmàcia M. D. ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
 
Farmàcia pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
 
Farmàcia yangüela 
937 145 289 · torras, 2
 
Farmàcia europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
 
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

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

“Hi ha llibres que són per al públic, i llibres que fan el seu propi públic”
Umberto Eco

@magdafs @pastoreta26 @marinamfortuny
matins catedral del Vallès ciutat de les arts

MeMòrIes De l’arXIU D’HIstòrIa 

InstaGraM · @lactual 

Vista presa des dels Saulons, a l’altra banda del riu, possiblement per l’indret de les ruïnes del vell 
mas Pujol. Podem veure el Brunet i cal Xacó, al capdavall del carrer de Sant Feliu, els darreres de 
les cases del carrer de les Bassetes, l’església majestuosa i el cementiri vell i, a l’extrem esquerre, 
el carrer de l’Ermot, també dit de la Mitja Galta.  || Fons: Jaume Juliana i caBRé || aRxiuHistoRiacas-

tellaR@gmail.com ||  FaceBooK.com/aRxiuHistoRia 

panoràmica del cantó de ponent, 1936

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

lluís Font

Hem de prevenir que els 
habitatges no tinguin 
nivells alts de radó

Cap de la Unitat de Física de les Radiacions a la UAB

q
.  

p
a

s
c

u
a

l
És professor i un físic apassionat de la seva feina. 
Jugador i membre del Tennis Taula Castellar, també va 
ser un habitual dels escacs a la vila. En aquests moments 
participa en dos projectes d’astrofísica: el Màgic i el CTA

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
alegre
Un defecte que no pots dominar?
xerraire
Una persona que admires?
david Jou
la teva paraula preferida?
esforç
Quin plat t’agrada més?
el caldo
Un grup de música?
genesis
Una pel·lícula?
‘el nombre de la rosa’, J. J. d’annaud
Un llibre?
‘un millón de gotas’, Víctor del Árbol
Un indret?
l’empordà
Un viatge pendent?
el machu-picchu, al perú
Una font d’energia?
la solar

”

“

· Va estudiar Físiques a la UaB, univer-
sitat on ara és professor. Imparteix 
classe des que vas acabar la carrera?
No. Quan vaig acabar la carrera vaig en·
trar en un projecte de recerca subven·
cionat pel Consejo de Seguridad Nu·
clear y el CIEMAT per treballar en el 
tema del gas radó i vaig fer la meva tesi 
doctoral allà. Des de l’any 90, que treba·
llo en aquest tema. Vaig estar dos anys 
fora i quan vaig tornar ja vaig comen·
çar a ser professor ajudant, fins que va 
sortir una plaça i  des de l’any 2002 sóc 
professor titular del Departament de 
Física de la UAB.

· I ara combina la docència amb 
la recerca.
Exacte. Vaig començar amb temes de 
radioactivitat i ara em dedico més a les 
astropartícules: astrofísica gamma de 
molt altes energies. El vincle entre les 

dues línies és l’estudi i detecció de radi·
acions i, de fet, ara sóc cap de la Unitat 
de Física de les Radiacions del Depar·
tament de Física de la UAB.

· Què es fa en aquesta unitat?
Estudiem diferents línies sobre la in·
teracció de la radiació amb la matèria 
i aplicacions de la detecció de la radi·
ació. Des de temes de radioactivitat 
ambiental a la dosimetria de neutrons. 
Una d’aquestes línies és la dosime·
tria del radó, que tracta de veure quin 
és l’impacte radiològic ambiental del 
radó en les persones. Aquest gas na·
tural que s’acumula dins de l’habitatge  
acaba produint una dosi de radiació i 
pot produir càncer de pulmó. De fet,  
es considera la segona causa de càncer 
de pulmó en el món després del tabac.

· per què ara escoltem tant a parlar 
del gas radó?
Fins l’any 1996, no hi havia cap regula·
ció al món respecte del gas radó, la limi·

tació de dosis es limitava a les fonts arti·
ficials excloent les aplicacions mèdiques. 
La Unió Eropea va treure una directiva, 
que va obligar per primer cop a controlar 
en els llocs de treball considerats com a 
‘perillosos’ el nivell de gas radó. El 2013 
va sortir una nova directiva d’Europa 
que obliga a tots els països membre de 
la Unió Europea a desenvolupar un Pla 
Nacional de protecció respecte del radó 
i això ha d’estar fet l’any vinent, el 2018.

· Què s’ha de fer?
Bàsicament, tres coses. Fer campa·
nyes per identificar els habitatges amb 
un nivell de radó per sobre de 300 Bq/
m3. Fer una protecció en els llocs de 
treball identificats, com mines o soter·
rats, i prevenir que els habitatges que 
es construeixin nous no tinguin nivells 
alts de radó, i això implica canvis tèc·
nics en l’edificació.

· actualment s’està fent recerca 
sobre aquest tema?

Justament estic dirigint un projecte 
amb altres universitats, i subvencio·
nat pel Consejo de Seguridad Nucle·
ar (CSN), on intentem veure quines 
mesures s’han de fer en una parcel·
la per saber quin risc hi ha en aquest 
lloc perquè l’arquitecte pugui aplicar 
les mesures que estiguin establertes 
en el nou codi tècnic de l’edificació.  

· sabem els nivells de gas radó a 
castellar del Vallès?
Castellar, en el mapa que està a punt 
de treure el CSN per municipis, és una 
zona intermèdia. Això no vol dir que 
hi hagi un risc elevat, el que passa és 
que hi ha poques mesures fetes. A  Ca·
talunya en tenim fetes només 900 i a 
Àustria, per exemple,  més de 100.000. 

· com a físic, què en pensa de 
l’energia nuclear?
L’única cosa que tinc clara és que és 
un tema molt complicat i que no hi ha 
una única font d’energia que sigui la 

solució. Jo crec que la diversificació 
forma part de la solució. Òbviament 
aposto per totes les que no són con·
taminants i no són fòssils, que són les 
que han estat causa del canvi climàtic.

· el camí és, doncs, la combinació?
Sí.  La nuclear té l’avantatge que és 
pràcticament inesgotable i, mentre 
està sota control, és neta. Però hi ha 
dos problemes: que hi hagi un accident, 
com el de Txernòbil i, sobretot, la ge·
neració d’uns residus que han d’estar 
sota control molts anys, perquè són 
d’alt període de semidesintegració. 
Crec que l’energia nuclear no ha d’es·
tar tan demonitzada. Per mi, la solu·
ció passa per desenvolupar molt més 
les altres fonts d’energia.  Però un dels 
problemes és la disponibilitat. Si ve una 
onada de fred, i en aquell moment, no 
tenim ni aire, ni sol, hem de garantir 
l’energia. Per tant, hem de combinar 
i, sobretot, fer recerca en les energies 
renovables i alternatives.  

 cristina Domene


